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لي!اعتفاوضطصلى،دصاطبرنسا!لل!اعرين!،لفدسىبااصتفاكص

عنصا!دص9"2."،العربي!للئقاف!أبدي!عا!متا"القدعح

الئصقيق!المزائراعتمفكتا-،صائ!سلسل!عنىالكتا-

فني!،فكري!،عتعرهـةفعاليا-بينعنىبإنجا%!ما

وسياسي!.ئقافي!

بفخام!عتائل!المزائريشالقيا!3قراصعزاكا!لقص

بعئ!علىأشرففوالتىبوتفليق!،العزيزعب!الرثيسى

وعلىل!إجما-،بإضثلصعحالمزائري!الئقافشو%اصةللنوص

!صطاقمالئقاف!و%يرةتوعيمفليرةالسيدةصأس!حا

لعملىاعزاللينجا%سجم!دعمسقت!مع!علواأينىلنصالوضياصةا

مبابالمزائر،فلس!علج!ل!هـ2سفاصةمعبالتعاثص-النبير

العدال!ق!ضي!لفلس!عل!،عا!م!بالقرعىل!إيمانا

المعاصر.%عننافي!صالمريش

فلسطيندولةسفير

الفلسطينيةالتحرلرمنظمةممثل

الوساني!م!
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تمهيك4

اهتصاماتهيحصرآنا.الفلسطينيةالتحرلر"امنظمةفيالآب!اثمركزيتعمد

والتفكيرالنشاطنطاقفيالعدوعلىالتعرلفيةودراساتهالفلسطينيةالقضيةجما

الصراعطبيعةلأن،الدينيةالمواضيبمعنالابتعادكليبتعدوآنللعدو.الدنيوي

وعنخطاعنكذلكآنهاللبعضربدتوان.دينيةليستالصهيونيةوبينبينفا

مدىحوانما،دينيةكجماعةاليهود،عنيدرسهأنالمركزيهغهاوكلجول.

فهيالدينيةومعتقداتهموأحوالهمآمورهمآما.ولإسرائيلبالصهيونيةعلاقتهم

الدينيةالدرالمصاتمجالاتفيتدرسآنبهاوأحرىالمركز،اختصاصمنليست

فقض.المقارنة

التيالتلمود.عنالدراسةهذهبضرورةالأبحاثمركزشعركلههذاومع

كتبمنالأسواقجماثلنزلنزلمالكثرةوذلككميرا،ووقتاجهداالمركزكلفت

والتعميم،والتسرعبالضحالة،الساحقةأغلبيتهافي.وتتصفاتصفتالموضوعفي

القارئإلاتقدملاالكتاباتهذهأنالمركزشعروقد.بالجهلآيضانقللمإن

العرييالت!مهمصورةتشوهآيضاهيبل.فحسبغرلبةوأحكا!اخاطئةمعلومات

وحقددينيتعصبنتيجة-وكأنهيبدوالتفهمهذاتجعلإذ.الصهيونيةمعللصراع

يشعرولالتاليذلك.عكسهوالواقعأنمعاليهود،ضدالعربفيدفينعنصريما

ارتباطوفيله،العربتفهموفي،حقيقته)فيالتلموددرسبضرورةالمركز

والنتائجالمسبقةالأحكامعنبعيدة،هادئةعلميةدزاسةبه(الصهيونية

فيالمتراكمةالمعلوماتتصحيحفيالدراسةهذهتسهمآنونرجو.المغرضة

أدقبمعلوماتاستبدالهاوفي!الموضوعهذاحولالعربالمواطنينبعضأذك!ان

السابقةالمصالرعلىآحيانايقسوالكتابكانوان.الصوابإلىوآقرب

فينطعنأنالمقصودفليم!ر،المشوهةالصورةتلكوزعتالتي،للمعلومات

نخسرأنناوالواقع.الشاتعةالسابقةالصورةنصححآننقصدمالقدرآصحابها،

باطل،معحقمعركةجوهرهاوفيالآساسفيوهيالعدو،معالمعركة

في.الكاالاعتمادالحقاتقعلىتعتمدلاوآحكامآفكارتقبلفينستمرآنبمجرد

هذهصاحبرزق..،."أسعدالدكتورالباحثأنإلاآشيرأنأخيراآود
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رروقأسعد

تاسيسمنذ،الأخيرةالخمسالسنواتفيالصهيونيةلدراسةتفزغقد،الدراسة

فينظرة"3كليا:بنشرهاالمركز!امالتيالتاليةاساتالدفروضع،الأبحاثمركز

)37(.3إسراتيلايخاوالدينالدولة811(،رقمفلسطينية)درال!صات"اإسرائيلآحزاب

""لليهوديةالأميركي""المجلسو48(،)47العربب"االإنسانوحقوق".الصهيونية

سلوكيخماكلهاتشتركوهي؟ا(.ر!مفلسطينية!تبا"الكبرىإسرائيل"ا)68(،

المتجرد.العلميالبحثأصولبكلمتقيد،الصهيونيةمعالجةفيجديدمنهج

صايغأنيس-

.ثبحالملألمركزمالعايرلمدلم
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عاميرتصك

بصورةعليهالإجابةتتعذرسؤالاالدراسةهذهتضمهاالتيالأبحاثتطرح

الكتاببينمباشرةعلاقةمنهناكهل:التافيالسؤالوهو،وجازمةقاطعة

عليهاقامتالتيالصهيونيةالفكرةولين"التلمود"بيعرفالذياليهوديالديني

جذورتمتدهل:للسؤالأخرىبصيغةأوالسباسية؟حرتزل"لأاثيودورحركة

تربتهفيوتنموتعاليمهمنمقوماتهالتستمدالتلمودإلىالصهيونيةالدعوة

الجمعإلىسبيللا،نقيضطرفيعلىيقغمانوالتلمودالصهيونيةأنأم،الخصبة

إطارهزاولةمنالموضوعإلىبالنظريتعلقالأمركانسواءبينهما،والتوفيق

المجرد؟النظرصعيدعلىبطرحهأوالتاريخي

الذيالأوليةالمحاولةطابععلىوالتشديدالتوكيدإلىالمسارعةمنلناولابد

السؤالعلىالإجابةبأنيخفىلاكما.القبيلهذامندراسةكلبهتتسم

التعاليمأوالمضامينعنبحثاالتلمودإلىالرجوعتستلزمأعلاهالمطروح

علىالإقدامقبل،نقولأنالحكفةومن.دفتيهيينيحولهاالتيالصهيونية

مغبةإلىالتنبهعلينايجبمثلماالتلمود.هومانعرفلابأننا،أخرىخطوات

الفير.عنوالمنقولةالمتوارثةالأوصافآوالجاترةالتعميماتتأثيرتحتالوقوع

السريةا"الحكومةأو""الخفية"(المؤامراتأو""الأسرارا"إلىبصلةيمتلا!الأمر

يتألفضخمبمجلدالإي!از.سبيلعلىينحصر،ي!ادهوبل3/،العالهـاليهود

الموجودةطبعاتهأحدثفي)البابلي(""التلمود".بكتابثلعرفجزءا،8)من

)1(.أيدينابيهت

يلي:مااإلىهفاالإلثصارةتجدر)-

اسونسينوأ2"طبعةبالمعروفةالطبعةهيالدراسةهذىتعتمدهـاالتيالبابليالتلمودطبعةإن

الأصليالنصإلىلاستنادبالإنجليزلةإلىترجمت!اتمتوقد3(.اح+ه5!ائأ4)+هأ؟أ))69)(

886):التاليةالطبعاتفي65)-66!اومنذأعيدتالتي!+)أمملادا،+ا!+4فيلفا."2.تلمودلطبعة

المخطو!كاتشتىإلىلرجوعبالضرورةدعتحيثصاتصحيح!فجرى.لألى22ور،1ر20

.الموجودةالأخرىوالطب!ات

المجلدتتصدرلكيلأا34!امن!ايةعندكتبهاالتيالمقدمةقي.."هرتزا!برالصاتامولقول

حذفتهاالنيوالباراتالفقراتجميعبأنسونسينو(:)صبعةالطبعةهدهمنظهرالذيالآرل

النصاهذاالىجديدمن!!ادتهاتمتقدأورولةفيالطباعيالتلمودتارلخخلالالمراقبة

التنوله.فقتضئوشرو-اته.حواشيهإلىفتيإضصجرتآو
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روقرآسعد

هالةبهاتحيطالتنآوااالباطنية11الكتبمنليسالتلمودا"11أنذلكمعنى

تصرفوتحتالجمي!،متناولجماهوبلوالإخفاء.والغرابةالسرلةمنمتعمدة

اساتهملدفآوليكمصدرعليهوالاعتمادإليهالرجوعشاؤوامتىالباحثيهت

وبحوثهم.

سونسينو.اا.تلمودمنالطبعةهذهخلالهمرتالذي"ا)؟(الطباعي"التارفيآما

التالية:المراحليضمفإنه

مجلدا،33منتتألفوهيالأولىالطبعةالتلمود:هذالأجزاءطبعتانهناك

مجلدا.ا8فيالثانيةوالطبعة

الأولى،الطبعةفيمجلدات8يحوي3:ح4ح3ح*2:+أطأنزيكينا.-.اسدرأ

6191..الثانيةالطبعةفيمجلدات4و5691(.529)،الطبع)إعادة91لإ5

3791،الأولىالطبعةفيمجلدات8يحوي3!4!3:،ولا"5!لاناشيم..-"سدر2

6191.،الثانيةالطبعةفيخجلداتو،5391(.الطبع)إعدأدة

8؟91.الأولىالطبعةفيمجلدات8يحوي3:ح3!34*:4!اموعيدا"اسدر-ا3

ال!91..الثانيةالطبعةفيمجلداتو5694)(.الطبع)إعاثة

489!،الأولىالطبعةفيمجلدانوهوس!4:3ح3:"،535"ه+طهوروت"-!اسدر4

و).61،الثانيةالطبعةجماواحدومجلد0691(.الطبع)إعادة

وا48االأولىالطبعةفيمجلدانوهو4ءكا:ح3ا!3!ل!:*أزراعيم"-!"سدر3

6191.،الثانيةالطبعةفيواحدومجلد91(.ذ9الصبعا)إعادة

الأولى،الطبعةكثيمجلدات6يحويما3ء4!3::+أ"5!40،قداشيم"-.سدر6

6191.؟الثانيةالطبعةفيمجلداتو06913(.الطبع)إعادة4891

.)529،الأولى-للطبعةواحدمجلدوهيول):بر!4:!8+ولاهلأ-الفهارس7

.او61،كذلكالثانيةوللطبعة

الإقدامقبلبهوالتعرلفا."التلمود."كفابعلىالتعرفالضروريمن!انلذا

.السؤاليطرحهاالتيالزاولةمنالموضوعمعالجةإلىتهدفمحاولةعلى

بنفسهيذهبآناخر،شيءكلقبل،الباحثمنيقتضيالتلمودعلىوالتعرف

الغزلرةنصوصهوقراءةمحتولاتهعلىالاطلاعبغيةالضخمالكتابهذاإلما

فالصعوبات.الهينبالأمرليستالتلمودأ"(لمعنالكتابةأنكصاآتاة.وطولبتمعن

سوفكصاالتلمود،لكتبعليهوالمتصارفالتقليديللتسلسلمطابفالي!رالترتيبحذاأن2-

الدراسة.هذهمنلاحقفصلفيلفايتبيز

15http://www.al-maktabeh.com



والصهيونيةالتلمود

اليهوديالتقليددرج-كمامحيطهآوالتلمود("".خضمفيالباحثتعترضالتي

يتعذرعقباتولينهماالحصر،تفوق+!س!ءه(-،5ح؟،ول*ا!+)4تسميتهعلى

عليها.التغلبأوتذليلها

التصديوسلد،العربيةاللغةفيبكراآرضايطرقالذيللباحثالطبيعيثمن

نعتقد-ماعلى-نوعهامنالأولماهيمعالجةفيومعقدشاتكلموضوع

نأعلىوالتردد.الحيرةمشاعروتتنازعهالأمربادئفيخفيةيتوجسأن

-الآخرىالصعوباتجانبإلى-العربيالباحثتواجهالتيالقصوئالصعوبة

والمنشوراتالكتبفيوالمتداولةالسائدةالأراءشتىمنالتخلصكيفيةفيهي

عبراليهوديةللحياةالمظلمةبالنواحيعلاقتهوحولالتلمود،مضمونعن

نماذجلعرضخاصفصلبإفرادبالتلمودللتعرلفنمهدوسوف.التاريخ

صفحاتبهاوتزخر،الألسنتتناقلهاالتيالاعتباطيةوالأحكامالشاتعةالأراءمن

اطراحعلىذلك/يساعدنالعل.الأولىالدرجةفيالعربيةوالمطبوعداتالكتب

زاولةمنالموضوعدائرةفيالولوجبغيةجانبا،المسبقةالأراءمنالأولالقس!ا

.الإمكانبقدرمحايدة

كبرلى،مسؤوليةعلىينطويالخطيرالموضوعهذالمثلالتصديإن

منقولة،لأراءالببغائيالترديدفرلسةالوقوعفيالباحثونيستمرأنالسخفومن

نأمثلصاصحتها.فيوالتدقيقفيهاالنظرإمعانمشقةأنفسهمتكليفدون

يقطعبل،الحقيقةإلىخدمةيسديلاجزافاالتهمواطلاقاللفظيالتصعيد

عاتقعلىالملقاةفالمسؤولية.البحثفيوالتجردالموضوعيةعلىالطرلق

مجالاتجماالعربيالباحثعاتقوعلى،القبيلهذامنموضوعفيالباحث

علىالآموررؤلةعليهتحت!اتاص،بنوعإسرائيل"او"اوا!الصهيونية"ا2""اليهوديةا

وتنسجياالخيالعينلهتصوكأهاكماأوتكونأنيتمناهـاكماوليسحقيقتها،

والتكهمات.التخمينات

الأراءعنأبتعدأنالموضوعلهذامعالجتيفيالمستطاعقدرحاولتولقد

والاجترار.والنقلالترديدسبيلسلكتالتيوالأقوالالتمنيعلىالقائمة

معظ!ابآنالقولإلىأبادرحينالجائرةالتعميماتوأطلقالنتاتجآستبقفلا

كونهاعنتخرجلاوكثرتها،غزارتهاعلىالتلمود،موضوعفيالعربيةالكتابات

مفاماتهموتنوعتالعازفونتعددمهمامنفرد،مصدرمنواحدةمعزوفة

الكتاباتتلكنتناولعة!مافطعةبصورةالأمريتضحوسوف.ومشاربهم

الدراسة.هذهفصولمنخاصفصلفي

11

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقررأسعد

أنهامؤلفوهايؤكدالتيوالكرارس!الكتبمنينقطعلاعرمسيلهناكنعم،

أبواب-!صبرهيفقدوكادانتظارهطالأنبعد-العرييالقارئأمامتفتح

الدفينة،آسرارهواكتناه،مكنوناتهنبشإلىآخيراتوصلتوأنها،الموصدةالتلمود

مثلفيال!ادةجرتولقد.المرصودةكنوزهعنالكشفأو،خباياهعلىوالوقوف

و"المقرراتالتلمودا"."تعاليمبين"المحكمالريض"اعلىوالمنقولاتالتأليفتلك

التيالخفيةالمؤامراتولين(،الشهيرة)البروتوكولاتا"صهيونلحكماءالسرلة

""العالمية."اليهوديةمنلكلالمشتركةالجهودوتنفيذهاوضعهاعلئتضافرت

عنهانموذجتقديمإلىبحاجةأرانيفلاا..الشيوعيةو..الحركةؤ.الماسونية."

استنادا!بالقولالأناكتفىبلجرائها.منالتخمةيعانيباتالذيالعرييللقارئ

تلكمعظمبأن،الدراسةهذهمنلاحقفصليوردهاالتيوالتنقيباتالبحوتإلى

جاهرتالتيالأوروليةالنظرةأسيرةتزاللاوالمصنفاتوالمنقولاتالكتب

مشقةأنفسهميكلفوالمالعربوالنقلةفالمؤلفون.واليهوديةللساميةبالعداء

الأراءتناقلإلماعمدوابل،ومقالاتهوأسفارهالتلمودمجلداتإلىالعودة

التينفسهاالآراءوهي،الوسطىالقرونمنذأورودةعرفتهاالتيوالتخرلجات

بلغتعندماعشر.التاسعالقرنمنالأخيرالرلعفيالخصبةتربتهاوجدت

اليهودمنالكثيرلندفعفيفعالبشكلوأسهمتذروت!ا،للساميةالعداءحركة

الصهيونية.الدعوةأحضانإلى

الوقوعبعدمخاص،بنوعباحثيهمفمن،العربمنأخذزاليوتمهناكوقن

تتكاثرعندهـا!اليهوديةالدينيةالكتبإلىوالمبتسرةالخاطئةالنض!إةفرلسة

شبينوتعاليمهاالكتبتلكنصوصبينالريضإلىالراميةالعربيةالمحاولات

"اليهوديا"الدينبينالحقيقيالتمييزنبغيكنافإذا!الصهيونيةالدعوةمضمون

عليناتفرضهمابقدرالعربيةالمصلحةمنينبعتمييز-وهو"االصهيونيةوا"الفكرة

الجديةاعتمادعليناوجب-العلميةالأمانةبهوتوحيالتاريخيةالمسؤولية

يحملناأخرسببثمة.تقدمماكلعلىوعلاوةالأمور.هذهمثلفيوالرصانة

إلىثلدعونااوالمتسرعةالعاطفيةمفاهيمنامنالكثيرفيالنظرإعادةعلى

إيجازهيمكنالسببهذاوالمفطق.العقلمخاطبةفيالمأمونالسبيلانتهاج

الآتي:النحوعلى

لأسبابواضطهادهماليهودومحاربةالساميةمعاداةفيالأوروليالتقليدإن

بلدانتزالولا.العربيالعالمحاضرعلىالعبءثقيلإرثهوغيرهاآودينية

12http://www.al-maktabeh.com



لصهيونيةواالتلمود

كلرغم!والأشكالالصوربمختلفجراثهمنوتعانيتحتهترزحوشموبهاآورثلة

.)عقدةطرلقعنتخطيهأو،عليهوالتغلبمنهللتخلصالمبذولةالمحاولات

إلىتسيءالتيالأمورتلكبمثلكؤاهلنانثقلحتىنحنشاننافصاا".الذنب

جهلعننصر.ولماذا؟والوطنيالتحرريطابعهاوتهددسمعتهاوتشوهقضايانا

مزلداالعدوإعطاءعلى،اللفظيالتصعيدكثإمعانعنأو،الإطلاعفيونقص

الرآيصعيدعلىتفشيلناعمليةكقوسشخدمهابهايحاربناالتيالأسلتةمن

العالمي؟العام

يحولماهعناكوليس.الإطلاقعلىنفعايجدينالنالإعلاميفالاستهتار

الصهيونيةا"و"ا"اليهوديالدين!امنكلإلىسليمةعربيةنظرةاعتماددون

التالية:الصيغةيتخذالملاحظاتهذهسياقفيالملحالسؤالإنحقيقتهما.على

عدالةعلىالتحاملفينتمادىحيثآنفسنا،آعداءآلذالبقاءنرلدمتىإلى

مفهونتوقعالعالمنطالبثم،الإنسانيطابعهاعلىالقضاءفيونمعنقضابانا.

15؟وتأييددعمهويمنحناجانبناإلىيقفأق

القراءةنتيجةكونهاتعدولاالآبحاثمنالمجموعةأوالدراسةهذهإن

بحثاالبابليالتلمودأسفارلمعظم.-أحيانامتقطعةفتراتوعلى-الأولا

ولقد.اليهوديالدينيالكتابهذامحتوياتفيالصهيونيالمضمونعن

ونيفسنةعلىيزلدماوالمراجعةوالتنقيبوالبحثالقراءةعمليةاستغرقت

وعولص،شائكفالموضوع.والأحجامالترددمنالكثيرتخللهابينما.الزمنمن

الأحكامفيهاتختلط،والتشعبالتنوعوشديدةجدافاسعةالتلموديةوالمادة

جانبإلىالتارلخيةالمعلوماتووالنوالروالحكاياتبالقصصالشرعية

الذيالزمنيالحيزأنكماالماثورة.والأقوالوالحكموالسخافاتالأساطير

الأولنصفهايرجعسنة،ألفحدودإلىيصلعبرهوتمتدالتلمودموادتشغله

بعدالخامسالقرننهايةحتىالثانيالنصفويمتدالميلادقبلعافترةإلى

الدراساتمنتماماتخلوتكادالعربيةالمكتبةكونإلىبالإضافةهذاالميلاد.

عليها،هـلعتمدإليهايرجعأنالباحثيستطيعحتىالموضوعهذاتتفاولالتي

والاستفادةنتائجياعلىالوقوفلجهةأمالمنهجيةفيذلك!انسواء

ومضامينها.محتولاتهامن

معالجتهتتعذرالدراسةهذهأبحاثلهتتصدفالذيالموضوعفإنغروولا

إلىفقضبالرجوعأو.فحسبالتلمودعنالمكتوبةالدراساتإلىبالاستناد
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رروقأسعد

القسطبهذاا!تفاء،ثروالكنهمعنهوسمعواالتلمودعنقرآواالذينكتابات

الأقوالمنوالتحققالتلمودالاالرجوعمشقةآنفسهميكلفواأندون،الضئيل

جداالصعبمنيكونفقدعلاتها.علىوتقئلوهاعنهنقلوهاالتيوالمعلومات

لهمناقضرآيعلىيعثروهوإلامعينبرأييجزمأنالتلمودفيالباحثعلى

والأثرالكتاباهذثناياجماتنتشرالتيالمتعددةالأراءبينمعهومتعارض

الإشارةبهذهالأننكتفيأنعلى،حينهفيالهامالأمرذلكنتبينوسوف.الضخم

.العابرة

الاستغناءيستطيعالتلمودفيالمبتدئالباحثأنبالطبعيعنيلاهذا

،اللغاتمختلففيالمكتباتبهاتزخرالتيالدراساتمنا!برالقسمعن

بالمعالجةالدراسةهذهلهتتصدىالذيالموضوععنالنسبيابتعادهارغ!ا

التلمودخضمفيفالمبحر.البارزةمعالمهواستكشافأبعادهتعيينوتحاول

لأ"دليل!إلىيحتاج-التلموديةالدراساتجماالمتكررةالعباراتإحدىنستعير-لكي

والمنهاجفيه،السيرينبغيالذيالاتجاهلهتؤشرا.بوصلةا.إلىاو،السبيليرشده

نهائيةنتائجإلىالوصولمنأصعبهوماهناكوليس.سلوكهيجبالذي

التيوالمناظراتفالمجادلاتالتلمود.،فيالأراءإجماعيشبهماعلىالعثورأو

نتيجةإلىتنت!يلاالزمنمنقرونغشرةمدىعلىالكتابهذادفتيتملأ

بعدمضامينهاتسجيلخ!رلهاتمالتيالفترةعفدتتوقفبل.قاطعةآوأخيرة

ولكي،والنسيانالضياعمنعليهاخوفاوتنسيقهاوتدولنهابجمعهاالقيامعملية

الحاجة.دعتمتىواجتهاداتهاأحكامهاإلىوالرجوعونشرهاتعليمهاإلىيصار

التعرلفول!اولالتلموديتناولالذيالفصلفيتتضعسوفالناحيةهذهأنعلى

والتاريخ.النشأةلجهةبه
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الدراسةلقسي!ا

الذفيالتقسيمحولالتصدير،هذاخاتمةفيقولها،منلابدكلمةهناكتبقى

المقداروتاميناللازمةالمنهجيةتوفيربغيةالدراسةهذهأبحاثلهآخضعتا

الدراسةلأب!اثالمشتركالقاسمإن.المنطقيوالتسللالوضوحمنالكافي

التلمود(،فيالصهيوني)المضمونوراءالسعيمحاولةتحتيندرجوفصولها

(،الصهيونيةوالدعوةالتلموديةالتعاليمب!ينتريطالتيالعلاقة)طبيعةفيوالنظر

فقدلذا.انعدامهأوالمباشرةالعلاقةتلكوجودبواقعةمسبقاالالتزامدون

التالي:النحوعلىالدراسةتقسيمجرى

:الأولالقسم-

لناينبغيهل:السؤالهذانفسهاعلىتطرحالتيالمقدمةبمثابةيأتي

زاويةمنالموضوعتتناولالمقدمةهذهإنولماذا؟9التلمودبدراسةالاهتمام

ت!اولثمخاص.بنوعالعربيةالكتاباتفيالتلمودعنالسائدةالأراءبعض

تكشفلكيوالثانولةاالأصليةمصالرهاإلىالشائعةااالعربيةالنظرةلااإرجاع

أمورإزاءا"محايد!"بموقفالالتزامضرورةلهاتبئنآووسقطاتها،أخطائهاعن

والاقتباساتالمنقولاتمنمعظمهفيوهو،القليلسوىعنهاتعرفلاومسائل

إقامةتتطلبآنهامثلما،العلميةوالأمانةالدقةوتعوزهاتحقيقإلىتحتاجالتي

المقدمة:هذهتعالجهاالتيالمسائلومن.القاطعةبالبراهينوالإتيانالدليل

الأقواللتلكترديدهابفعل،للساميةالعداءشباكفيالعربيةالنظرةوقوعكيفية

استنكارموضعاليومأصبحتثم،والساميةاليهودأعداءفيهابرعالتيوالتهم

فصولعلىالاطلاعوجوبإلىكلههذاينقلنا.واستهجانهالمتمدنالإنسصان

ولنبغيفضولنا،تثيرالتيالكتابذلكمحتولاتإلىوالتعرف،وأسفارهالتلمود

اهتمامفا.منبشيءتستأثرآنلها

الثافي:القسم-

السؤالبطرحفيبدأالتلمودا!،إلىامدخلاتكوينالقسمهذايحاول)أ(-

أصلهلجهةالدينيالكتابهذاتاريخعنيتحدثثهـاالتلمود؟هوما:التقليدي

شرحإلىولنتقل.وتدوينهوتصنيفهجمعهإلىأدتالتيالبيئيةوالظروف،ونشأته
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وقاررأسعد

والتلمود.البابليالتلمودالتلموذئنلم؟:11منكلبظهورآحاطتالتيالملابسات

رلعرض،الاثنينبينالرتيسيةالفروقاتبعضإلىيشيرلكيالاورشليمي.

البابلي،للتلمودآمرهااستتبالتيوالتاريخيةالدينيةالسيطرةلحقيقة

القرنأوائلفيالإصلاحيةالحركةبروزحتىللميلادالسادسالقرنمطلعمنذ

فكرةإعطاءالمدخلهذايحاولفسوف،تقدمماعلىوعلاوةعشر.التاسع

التيوالموضوعاتبالمسائلالتعريفاجانبالىوتبولبه،التلمودأقسامعنوافية

والعلماءالفقهاءمنالمتلاحقةوالأجيال،ومقالاتهالكتابآسفارتتناول!ا

المعروفة.صيغتهإلىالتلمودإيصالفيشاركواالذينوالمفسرلنوالشزاح

الديانةداخلالتلموديحتلهاالتيالمكانةفيالقولتفصيلإلىيهدف)ب(-

اليهودية،الحياةتكولنفيلعبهالذيالدورعلىالوقوفوالى،اليهودية

ليستحأولأكاما!"(لمالأ44أ)،+ثاالربانيةفاليهودية.عليهاالمميزالطابعإضفاءوفي

منزلةتنارع،منزلةأسمىإلىورفعتهالتلمودموقفتبئتالتياليهوديةتلكسو!

للتأثيرنظرا،السائدةاليهوديةإنها.الأحيانمنكثيرجماعلي!اوتعلوالتوراة

معتقداتهمعلىوم!املاتهم،اليهودحياةعلىالبابليالتلمودمارسهالذيالهائل

السابعالقردتأواخرمنذالأمم"ا،ااأواليهودغيرإكنظرتهموعلى.وتفكيرهم

هذه.الحديثالعصرجماوالتحررالإصلاحبوالرظهوروحتىتقرلباللميلاد

التيوهي)!+(6لما4حأأداأ!54)+أ(التلموديةب)اليهوديةآيضاتعرفاليهودية

حركةسوىالتامةالسيطرةتنازعهافلم.أجمعالعالميهودبيندعائمهاتوطدت

للميلادالثامنالقرنمنتصفحواليظهرتالتيا!ع،،()،+3القرائيةاليهودية

الإسلامي،العالمفيانتشرتآنلبثتوما.العراقفيداوود"(بن"عنانيدعلى

مبدأعلىآصرت)القرائية(أنوالمعروف.فارسبلادفياليهودواستقطبت

بالنسبةاللوثرلة""اغرار)علىفحدهاا!التوراةفيائبالدوالتقصيا"البحث

الوجدانكاهلعلىالشرعيالتفسيرتبعةوالقاءالمقدسالكتابإلىللرجوع

كبيرحدإلىوتأثرت،الحاخاميوالشرعالتلمودسلطةأنكرتمثلماالخردي(،

المعتزلة.تعاليمتضمنتهاالتيوالعقائدالفقهوأصولالإسلاميالكلامبعلم

،+هآحول(لمالى)أ+كماء4(الإصلاحية)اليهوديةموقفإلىالإشارةمنلابد،وأخيرا

!انالتيوالروالشاوالإضافاتالشوائباستئصالفيدعوتهاوالىالتلمود،من

ومراعاةببقائ!ارهفااليهوديمصيرباعلينبها،التمسكغلىيصرونالربانيون

عليها.والحفاظشصائرها
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لصهيونيةاو1لتلموا

الثالث:القسهـا-

والتلمود،الصهيونيةحولالدراسةتطرحهالذيالسؤالالقسمهذايتفاثل

يشدالذيالارتباص!يبحثلكيمباشرةبصورةالموضوعصميمفيفيدخل

مؤلسسبينتربطالتيالعلاقةمدىعنولتساءلالتلمود.تعاليمإلىالصهيونيين

يشملكما.ثانيةجهةمنالتلموديةوالتصوراتجهة.منالسياسيةالصهيونية

"اثيودورقبلظهرواالذينالصهيونيينالدعاةمننفراالعلاقةتلكعنالبحث

المناخإلىالعودةمنلابدوهنابعد.فيمادعوتهوناصرواعاصروهأو/.هرتزل

الصهيونيةزعماءمنالكثيرونظلهتحتوترعرعنشصأالذيالدينيالتلمودي

الدينيالتحدرهذايعنيفهلخاص.بنوعالشرقيةآورولةبلدانفيوأتباعيا

ينحصرالأمرأنأم؟الصهيونيةالد!وةوآفكارالتلمودتعاليمبينقرابةصلة

."هرتزل"موقففيوهل؟الدينيةالصهيونيةدعاةمنالحاخامينببعضقطصا

الذيوهو،ودعوتهتفكيرهجماالتلمودتآثيرعلىيدلمااليهودقيالدينمن

البحثإلىالقسمهذاينتقلثممنذاك.التقليديةاليهوديةالبيئةكنففييترلتلم

التيوالتعاليمجهة،منالصهيونيةالحركةبينالالتقاء()نقاص!بعضعنمجددا

انتهىولربما.أخرىجهةمنالقدامىالحاخامينمنرهطإلىالتلمودينسبها

القديمة،الدينيةالكتبلم!ائرمثل("،أوجهحفالالتلمود21أنمؤداهانتيجةإلى

فهفاكينشدها.التيالض!الةعلىيعثرأنفيهوشفبيبحثالذيللمرءولمكن

مثلماعليها،قامتالتيوالألسسالصهيونيةالدعوةمعكليةبصورةتتنافىتعاليم

الأسانيدتقدمأنهاأو،الصهيونيةالروحمنهايستفادغيرهاتعاليمأيضاتوجد

.الدعوةوالفكرةعناصرمنلكثيرالدينية

منبشيءاتصافه-رغمالدراسةمنالقسمهذافيالتركيزأنبيد

والعفائدوالتصوراتالمفاهي!ابعضعلىمعظمهفيينصمتسوف-الاقتضاب

جديدمنظهرتأنهاالظنوأغلبالتلمود،كتبفيالخصبةتربتياتجدالتي

الصهيونية،الحركةداخل3!الماح!3(أس!2)4المعلمن"10بطابعهاأومعذلةصيغفي

مباشرةعلاقةالضرزرةبحكمليستالصهيونيةوبينبينهاالعلاقةأنعلى

الدينيالتراثطرلقعنالصهيونيةإلىجاءت!بمافهي،قاطعبشكلوصرلحة

بواسطةتمثلهاجرلىأو،اللاوعيبطرلقصلبهافيودخلت،الدعوةلمعتنقي

فأفرزواالحركةالىهؤلاءانض!اثم.تقليديةبيفاتمنالمنحدرينالأشخاص

مواقفهملتدعيمأز،مواقفهموتزكيةنمثصاطاتهملتبرلرالتلموديالرصيدهذا
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و!ضارفسعدأ

التلمودلهايزخرالتيوالعقائدالتصوراتتلكومن.القياديةمراكزهموتوطيد

الأمرلكياليهوديالمؤرغقولحدعلى،الصهيونيةالحركةبأنالعلم-معالبابلي

اعتبارعلى.الأورشليميبالتلمودالمدىعميقاهتماماآوجدتا،باشونا؟(صالو

الثالثالقرنينخلالفلسطينفياليهوديةللحياةشمولااكثرالمصدريؤلفأنه

يليةهـاعلىاختيارناوقعللميلاد-والرابع

التلمود.آسفارفي2"إسرائيل"أرضصورةأ-

(.س!ي53أ)"3المنتظر""المستا"العقيدةالتلمودية-الصيغةب

اليهود(.)غير"الأغيار."ؤ."."الأممإلىوالرباني!ينالتلموديين-نظرةج

إسرائيل.دولةفيفاعليتهواستمرارالتلمودي-الشرعد

البحث:خاتمة-

النتائجبعضاستخلاصمرحلةإلىالأخير-القسمهذا-فيالدراسةتنتقل

المزيدبإلقاءالكفيلةوالمعطياتالأبعادتلكتستكمللكي،تقدمعماالمترتبة

لتفرحجديدمنالكرةتعاودفهيمستهلها.فيالمطروحالسؤالعلىالضوءمن

النشأةعنبمعزلللصهيونيةالتلموديةالجذورعن:عالقةتزاللاالتيالأسثلة

الدوافعوعنالبارفلن.ومفكرلهاوالحركةالدعوةزعماءلكبارالتلمودية

بالإضافةهذا"..الإسرائيليالتوسع""عقدةوراءالكامنةالدينيةوالبواعث

منولابد.إسرائيلداخلوالاجتماعيةالدينيةالحباةفيودورهالتلمودمكانةإلى

كجزءالتلمود،بتعاليمالصهيونية12الشوفينية"2ارتباص!مدىعنكذلكالتسصاؤل

المتعلقةالحقاتقبعضاستكشافإلىتهدفوأوليةتجرلبيةمصاولةمن

منشيءثمةكان-إذا""الصهيونيةللسيال!ةالتلموديمما".الإطاريسمونهبما

-.القبيلهذا

التصديرهذايكونأنوعسى.التاليةالدراسةلأبحاثالعامالإطارهوهذا

نصابهاجماالأمورووضعالمسائلبعضتوضيحفيضئيلبقسضولوأسهمقد

بأنفسه!االتلمودإلىالرجوعسوىعليه!افماذلك،غيريرونالذينأما.الصحيح

فيإليهنسبتهاعلىيصرونأو،عليهيتمنونياالتيالأقوالاستنطاقهمحاولين

ساعدعنفليشفرالاستزادةشاءومن.الناقصةأووالمحزفةالمجتزأةصيغتها

ولغوصبحرهمنالمزلديغرفعفهالتلمود"ا3"يغفيللخوضيتقدمث!ا،العمل

...الدفينةو"-الكنوز2و..اللالى."الدرر..وراء،معانيهعميقعلى
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لالاوالقس!ا

والاهتمامالعرب

التلمودبدواسة

ليىجدأنقبل-وحتىحيزالوجودلملىظهرالتلمودأن!"منذ

بالكائنليهونماأشبهوكأنهمعاملتهجرتملموس-شكلفي

لململوكوتنافس.المراتمئاتواحقوشجنخزخ!فقد.البشري

و/ستصدار،عليهالحرململقاءفيوأضدادهمتو/لباباولمولملأباطرة

بالجهلةالحض!/لعاثرالكتابهذالمصادرةو/لبياناتر/د/تلملا

."النيرانلألسنةو/طعامه

لم،."86دوشش:!عمانوئيل-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأولالفصل

والتلمودنحق

علىقرنالم4نحومروربعد/لعرب،عندالتلمود،أمرمنلمليوممعرفتهيمكنماوكل..

أحسبولا.قليلةخطيةوشذرلمت،سماعيةأوصافعن/لعر/ق،كنايةمنيوضعهتكامل

منولمحدامجلدلمقرأ،/لعربيكلهالعال!افي،مسيحياأمكانمسلما،ماعربياأن

وللملألملسببولعل.جامعةوأممهدمنيمختصادلمرساالو/حدذلكليهونأنلملالملتلمود،

/عتظدوالثالثاليهود.غيرأذهانعنلمبعادءد/ئما/ليهودولةمحاو/لثاني./للفةهو

ذكرواذكروا،ماو/ذا،باليةقديمةبضاعةالتلمورأنلملمربمفكريمنالجمهرة

منفيهاماليعلمعليهابالاطلاعولعنيعنيمنلملعربمنقليل/لتوراةوحتى/لتورلمة،

مباءةهولملتلمودأن/لعربيليلمأنولم66سنةفيالوقتحانوقداليهودأخلاقصور

)البروتوكولات،لمشتقتروحهومن،يصدرونوعنهيرجعونلمليهةصهيونما..حكصاء

.مقرر/تمنيوصيغت

صهيونةءحكما".برؤلوكولات:نويهضعجاج-

لم.69لم،بيروت.لى37-او6صو4،،جزء،الثانيالمجلد
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الكتاباتلمعظهـاعامةبجردقهيقومآنالدارسينأوالباحثيزلآحدخطرلو

أقوالإكولالاستنادا!"اغيابياعنهتتحدثأرالتلمو!ذكرعلىتأتيالتيالعربية

لديه؟يتكونالذقيزالرأيبهيخرجسوفالذيالانطباعهوفما،وأحكامهمالغير

العينيةومواصفاتهالتلمودحقيقةعلىيقفأنالباحثلهذايتسنىوهل

العربيةالكتبتتسابقالتيالمسبقةوالأحكامالأفكارعنبمعزلوالتاريخية

إلصاقهايجريالتيوالافتراءاتالتهمشتىعنبعيداأوالتلمود،عنترولجهافي

؟المجهولالكتابهذابمثلجملة

علىوالاطلاعالتلمودكتابإلىالوصولسبيلفيعاتفاتقفلااللغةإن

إبمادإلىدوماتهدفاليهودجانبمنمصاولةبوجودالقولأمامحتو!اته)1(0

أنفسهماليهودأنطال!ايبررهماهناكفليساليهودغيرأذهانعنالكتابهذا

النفاد.علىأوشككلصاطبعهولعيدون،البيعآسواقجماالكتابيطرحون

التلمودمجلداتتقتنيأنالبحوثومؤلسم!اتالبامعيةالمكتباتولاستطاعة

الاعتقادبطلانذلكإلىآضف.تصرفهموتحتالباحثينمتفاولفيتضعهالكي

ا".باليةقديمةبضاعةالتلمودأنالعربمفكريمنالجمهرةالدىاالشائع

الاعتقادهذابينيجمعواأنالمفكرينلهؤلاءيتهيأكيف:التساؤلمنلابدوهنا

حك!اءا(مباءةهوالتلمودبأدتمعظمهملدىالراسخةالفكرةولينجهة،من

وصيغتالبروتوكولاتاشتقتروحهومن،يصدرونوعنهيرجعونإليه،صهيون

تقعالمبالهذافيفالتقصيرحالآيةوعلى؟ثانيةجهةمنات"ا،مقرففي

الاهتمامضرورةيستشعروالمفهم.سواهمدونالعربعاتقعلىمسؤوليته

الزاولةمنذلككانسواءكثب،عنمحتوياتهإلماوالتعرفالتلمودبدراسة

حيثمنم!انهافيفرلدةعبارة(اليهوديةالنفسية)دفئنعنلالكشفالمهتمينأحدكتبا-

نلتقطهآصصحفافقدعامآلفقبلعرففاءالذيننحن"(أ!اففال:بلتلمود،جهلفإلىالاشصارة

د!أئن1،الزعبيعليمحمد:التاليالكتابانظرالفاشرلنا".موأتدوفتاتالمؤلفيناقأشدمن

"ا،والواقعوالتارلخوالقرأن،والإنجيلالتوراة،المقدسةالكتبخلالمن:اليهوديةالففسية

125(.ص،الأ68ع!ام)بيروت

!تفعصاالتعويضلفا!أتيحذلك،قبلعليه!انعصاالسبعينياتمطلعفيالوضعتغترفهل

تاربخفا؟فيعىاملفطيلة
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وقفرسعدأ

الت!م!اؤلناحيةمنآوللأدبان،المفارنةاسةالدفسبيلوعلىالمجردةالدينية

الصهيونية.بالدعوةتعاليمهوعلاقةالدينيالكتابلهذاالسياسيالمغزىعن

تزخرالتيوالمعلوماتالآحكاممننموذجيةمجموعةتقديمسوىعليناثهـا

العربيالاهت!امومدىنوعيةعلىالوقوفلفايتسنىلكيالكتببها

مصادرهاإلماالمتشابهةالآقوالتلكإرجاعنحاولثمالتلمود.بكتاب

اعتمادارتأيناوقدهذا،الآوحد.مصدرهاإلىيكنلمإن،الثانويةأوالآصلية

مجر!تسهيلجماالرغبةمنها:عديدةلأسباب،العرضفيالتارلخيالتسلسل

السائدةالعربيةةالنضرأاعتباكأنحوالميلآقلهاوليس،القارئلدىالاطلاع

عرفته،علاتهعلىومنقولموروثتقليدوليدةكونهاتعدولابأنهاالتلمودإلى

للسامية،العداءحركةواستهلكتهئت،أاالقرنمنالأخيرالربعفيآوقولة

سياسيةمضاعفاتعلىانطوىمثلما،التاريخيالصعيدعلىبهامقرونافآصبح

الواقع.فيبهالناشآنولاتحتهاطائللاوعنصرلة

زاولتين،منالتلمودبكتابالعربيالاهتمامموضوعنعالجأنعلينايتوجبلذا

إلىمنهاننظرالأولىفالزاثلةالمميز:وطابعهاالتاريخيةأبعادهامنهمالكل

يجوزالذيالتاريخيالحدتعيينمحاولين،الحديثالعصرصعيدعلىالموضوع

سوفالتيالزاولةوهيآعلاه،إليهالمشارالتقليدلبدايةزمنيكمنطلقاعتباره

.مباشرةبصورةموضوعفاتطاللأنهااسواهامناكثرباهتمامناتستأثر

القرونإلىتاريخيةا"رجعة"مجردتعدوكونهالافإفاالثانيةالزاويةأما

بكتبوالمسلمينالعرباهتمامعلىمثالينأومثالبتقديمتنحصرإذ.الوسطى

الاهتصام.ذلكوتنوعاوالظروفالبواعثاختلافمع،الدينيةاليهود
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لصهيونيةواالتلمود

4()0184مشقفىحادثة-أ

بلادعلىالمصرلةالإدارةعهدأواخرفيوقعت-التيالحادثةهذهتأتي

.عناصرهواستكمالالبحثلتطولرالمنالشاالتاريخيالفاصلبمثابة-الشام

شباص!شهرمنعشرالخامسعشيةيلي:بماالتبسيطسبيلعلىتتلخصوهي

"/،عمارةإبراهيم"اتادمهبهلحقثما!،الكبوشي!اتوماالأباختض،0184)فبراي!،

.المسيحيونفسارع.دمشقمدينةفيالرجليناختفاءوكان.غامضةظروففي

منوجاء.المدينةيهودنحوالاتهامأصابعتوجيهإلى،لديهممعينةأدلةتوفربعد

اليهود.!ارةإلمابالدخوليهغوهوالأخيرةللمرةشوهدتوماالأبإنلهمقال

اتصلواث!ا-مانتون".راتيديالكونت"ا.دمشقفيفرنساقنصلإلىالأمرفأبلغوا

يهودمنجماعةاتهامأساسعلىمجراهالتحقيقوأخذ،المسؤولةبالسلطات

اتهمالتيالجرلمةأماوتادمه.توماالأبقتلجرلمةبارتكابالمعروفيندمشق

إلىيص!ارلكيدمهاستنزافبقصداتوما""االأبذبحفهيباقترافهااليهودهؤلاء

منبدلا()1022!ياليهوديالفطيرخبزصنعفيالببشرلةالضحيةدماستخدام

)2(.الدينيةللأغراضدمهواستعمالالفصحخروفتضحية

يخما!-)شالمؤرخالمجيد!"عبدالسلطان11استصدرهالذيالفرمانإلىهفاالإشارةتجدر2-

براءةفيهأعلنفقد.الأستانةفيالقضاة!اضيإلىبهوتوجه084!(-نوفمبر،،الثانيتشرلن

كتببفحصر!أمواالذينالعلماءأنوكد.الدمتهمةمنورودس،دمشقلحادثتينطرااليهود،

الدماستخداممناليهوديحزمشديدحظرعلىإلايعثروالمواللاهوتيةالدينيةاليهود

عناالشرلفاغولتانه.اخضتضفنيالتيالأوامركررثم.الحيواندهـاءوحتى،البشري

لي.ال!البابرعاياتؤلفالتيوالطوائفالملللسصائرويهـالت!مصالممنوحةوالامتبازاتالحقوق

باالرع!ضدطلةالبوالافاهـاتالافتراءاتتوجيهآوالمالإسرائيليةالمفة"اعلىالتعديمنوحذر

كتب!التيالمقدمةفيالإنجليزلة،إلىمترجصاالمذكوف.للفرهـانال!املالنص)انظراليهود.

الإنجليزلةالترجمةب!اوصذر""،دمشقيهودتحرلرعلىسنةمرور"ابمفاسبة)1841(لوفىل.

لي:الفللكفاب

!!15ح!3ح!حط7+ا؟ه+ط:11خ،مم!3+ا،+،+ء114(،)كاح!ل!ء!53ا؟ا!+أ،7أ)ولثه:8771):ول3حس!ام3آه

3+ها،34!س!7+هح،!3ء)لا+حأ!63لأ\،ححس!كهـولأمأ!ع"حة5مح؟أمم!س!ح!ل!؟ح!لا؟ح4+!ولآحاث!ح

أكاماثه"آلهس!؟،،كو*ءل5+!6+ءشأ+هحس!؟،ياةأحأنجلاهظء:!!؟حأ!!4اظولس!؟لمظ*حأ،5نا2+آظ

؟حا!؟4أ!كالاا400،ساه04++:)84)،18.09أأ-*7).

الشرقإلىرحلتهفياامونتيفيوريا"موزسالسيررافق!تب!اأنالمقدمةهذهمنولستفاد

بالإعدامالمحكوميناليهودسراحإطلاقبقصدال!اليوالبابباشصاعليمحمد.لدىللتوسط

علىبفاءتهـاقداليهودلصصلحالفرمانصدوربأننفسهال!تبيعترفكصا.دمشقفي

العثصاني.نالسل!لدىمونتيفيوريموزساخلاتمد
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ركأوقأسعد

التلموديينإلىوتنسب!اباليهودتلصقهاالمسيحيةآوروبةكانتالتيالتهمةإن!ا

ملابساتهاشغلتفقد.حلولهواقترباليهوديالفصحموعدحانكلصا،منهم

تمثلبأنهاالقولالمفالاةسبيلعلىوليس.الحينذلدفيالناسرمحاك!أتها

العربمنالكثيرلننظرةيخامعيناتجاهبدايةإلىتشيركما.تاريخيتحؤلنقطة

حرستالقضيةهذهإنالتلمود.كتابفيالمرصودةالدينيةوتعاليمهماليهودإلى

التيالدولقناصلبيرالانض!اموآحدثت،العثمانيةالبلادجماالأجنبيالنفوذ

)بريطانيةوأخراليهود،ضدالتهمةيؤلدمعسكرمعسكرلن:إلىانشطرت

اليهودإلىالموجهةوالتهمةمنها.لتبرئتهمويسعىعنهمينفيهاورقسية(

دمشقبحادثةمنذالعرييالمشرقفيتعرفصارتالتيهيالدمشقيين

ا"دا،اول(.يا،،344ح)-4ا"التلموديةالذبائح

صداهاتركتالتي-وهيالشهيرةالحادثةتلكإكرمنالغرضآنعلى!

منبنفرحدتآنهامثلما،اهتمامهموأثافتالعال!ايهودنفوسفيالعميق

الحلنشدانإلاولالدعوةاليهوديبالتفامنالمناداةإلماومفكرلهمرؤسائهم

كلفيلهايتعرضونالتيوالصثاكلالمض!ايقاتمنللخروخالصهيونيئالسياسي

وحيثياتهـا.ملابساتياعنوالبحثالقضيةتفاصيلفيالدخولليس-مكان

الدينيةوالطوائفالمللبينوالخلافاتالعلاقاتلدرالل!ةهنايتسعلافالمجال

الدولقناصللدىالحمايةوتنشدالعث!اني،الحكمظلفيتعيش!انتالتي

الإداراتفيالعثمانيوناليههودلعبهالذيالدورإلىبالإشارةنكتفيلذا.الآجنبية

دمشقولاةلدىاليهودالصبارفةبهاتمتعالتيوالحظوةالشامبزلولاياتالمالية

جماالحساسةالوظائفوشغلوا.الولاةخزائنعلىتسلطوافقدوصيدا.وحلب

يحا!لابشكلالحساباتنظموا41اليهودأنالمؤرخينأخبارمنولؤخذ.الدواوين

بمستبعد،نبيسا)3(.المهـنةالهـذهاحتكارهمبذلكليحافظواغيرهمطلاسمها

التيوالطبقاتالفئاتآوساطفيكراهيتهـموتزدادالنقمةعليهـمتنص!تآنإذن،

الدرالم!أتمعهداا-76"ا084عشرالفاسعالكرنفياسورية:غرايبةالكريمصحبدانطر3-

نأا:االأثار/ع!اتثامجما2ا"الجبرتيذكرزقد46.صأ(.ولأ)-6162الفاهرد،.الصاليةالعربية

اكمكتوبةالضرائهـا؟الصالتبلحهـمصصةفبكشوفلأنفسهماحتمضوااليمهو!الدواثلنكئاب

أيف!ا:التاليالمصدرراجع.سواهميتقف!لااتحياالعبرل!باللغة

6؟ال!ولثه4!ه11:+س!مم!)لأاا،+ثهح35لا(حاح4+ثهء؟(س!*ا!31.حأ،+!الأا(5لا،ءأضأه+أس!ث!،

اش!؟2،ح؟،+ححعا،31،1لأا+75)1،ي!ثا!1،،ل!8نمهلأم!لأولأ7ح3!أألأعمح،لأ،سا+45+ه)و57،"،47.
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والصهيونيةالتلمود

عنصرمنيخلولاالآمرآنكماالأمزلن.منهوذاقتالسلوكهذامناستاءت

النفوذ.منوالاستفادةبالحمايةالاستئثارأوالحظوةنيلعلىوالتسابقالمنافسة

علىكاناكأنذالناسلدىالسائدالاعتقادبأنالفترةتلكعاصرواالذينويقول

تعطيهتلمودهفشرلعةبالإنسانيةمتصفاكانمهمااليهودي"إنالأتي:النحو

علىبذلكمستنديناليهود،دينعنخارجهومنكلودملمالالاستحلال

مؤلداملكااللهمنحهاثمارهاوسائرالممالكأنومعتقديناكاذبةسندات

ا)4(.االوراثةحقلههـاوآنإل!مرائيل،شعبأنهمولفتكرونإلسرائيللشعب

"الجندي".أمينالحمصيالشاعرنظمهاالتيالطوللةالقصيدةفإنغروولا

والياستحضرهالذيبالفرماناك،نذالأهاليفرحةعنللاعراب184(،)1766-ا

(،الشامصندوق)أمانةفيوتوظيفهماليهوداستخدامبعدمباشا""اصالحادمشق

البالرةهذهحيالالدمشقييننفوسفياعتصرتالتيالمشاعرلناتعكس

:القصيدةتلكفيجاءوممااليهود.ضدالموجهة

رعئتهقاستماتشكولعلياء

طائفةالشامبقطراستطاعتحين

علمو/ومامواليناوقدمته!ا

متى/لوزيرأنسحرهمكانقد

كهـالالأبرلاءمكروامرةكم

فمضىغافلاقادوالملسجنوك!ا/لى

صيارفةه!اعاماسبعينعهدمن

رقمتعبرانيةالدفاترحيث

علىالخرابذيلسحبوابالرل!كهـا

محلولالصبروعقدالبلايامن

مناكيلىقوموه!االب!ودعلى

وتضليلجورتقدلمه!ابأن

قولو/شئتممهماقاللهمأصغى

تجميلبلعدلله!ؤيراخانوا

مفلولدصفابالأسلملؤلممنكس

جيلأتىجيلمنه!امضىلمذ/

مجهولىوالسرألسنناخلاف

زولوا)5(لهمقالو/وكمالبلادأهل

.القولهذامصدرإلىبوضوحالمؤلفيشرولم)هذا،السابقالمصدر.غرايبة"":عننقلا4-

فيرالمنشورة!اما"،!اتةمنذالش!املايهود2:المغربيالقادرعبدالشيخمقالةعنأخذهفربصا

641-653(.ص9291.،دمشقفيالعرييئالعلميالمجمعمجلة

47.ص،نفسهالمصدر5-
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رروقاسمد

العربلدىتوثدالذيالانطباعسيرلمتابعة،الموضوعصميمإلىفلنعد

بوحيوالعاملالتلمودلشريعةالخاضع)اليهوديعنالماضيالقرنمنتصففي

المجالأفسحتذكرها،تقدمالتي"..دمشق."حادثةإنإ.ومعتقداتهتعاليمهمن

انتشارأمام،المحاكمةسيررافقتالتيوالاستجواباتالتحقيقاتخلالمن

التلمود.طليعتهاوفي،الدينيةوكتبهماليهودعنوالشذراتالمعلوماتبعض

المحاكمة،أثناءالإسلاماعتنقأنبعد".)6(،العافيةأبو!"موسىالحاخامقامفقد

علىيصادق"االعنتابي"ايعقوبالحاخامكانبينماالتلمود،منعباراتبترجمة

كتابهنشرعلى"لوران."،شيلالفرنسيأقدموحين.والترجمةالتعرلبصحة

عماالتارلخيةالمسائل"اعنوانتحتالعربيةإلىبنقلهالتراجمةبعضقامالذي

إلىالمحاكمةووقائعالدعوىملفاتوضم)7(،011184سنةسوريةفيجرى

(.ابياسم!!ا!لةإلىعمددمشقحادثةبعدالشعبيالخبالأنملاحظتهتجدرمما6-

يلي:ما26)(ص،السابق)المصدر""غرايمة"دكرفقد.والترهيبالتخولفمنبهالة."العافية

فيمسيحيأومسلمدميستخدموناليهودباناعتقادوالمسلمينالمسيحيينبين".وانتشر

أبويأتيهملئلامتأخروقتفيبمفرده!االخروجمنأولادهنالأمهاتوحذرتفطيرهم

علىالمشاكسالطفللحملكافياالعوافي."أبو3"أجااصطلاحوبقي(.العافية)أبوالعوافي

سوريةبحوادثالعيان)مشهدمشااقة:ميخائيل-مصدرلن:إلىذلكفيواستندالهدرءا".

الكبوشيتوماالأب".استشهاد"2،قراليبولس02والأبا-122(.2)ص،8091،)القاهرةولبنانا".

3191(.)بيروت084)""،سنةدمشقفي

بعد"االعالمأسرار"امجلةفياايزبك".يوسفالمؤرغنشرهامقالةعن..نويهض."عجاجوشقل

اكانتبقولها:دمشقحالثةحولبحثهاالمجلةبهااستهلتالتيالعباراتالثانيةالعالميةالحرب

زعمهمفيهؤلاءلأناليهود،آحياءمنوالدنومنازلناعنالابتعادمنطفولتتافييحذرنناامهاتتا

خبزهممنهفيعجنون،دمهملينزف""الشوكلأ"سريرفيولضعونهمالصغارالأولاديخطفون

ونسميهاالروايةلهذهنضحككناماوكثيرامذهبههـابطقوسعملاالفطير"""خبزالمسمى

225(.ص،الرابعالجزء،الثانيالمجلد..،صهيونحكماء..بروتوكولاتنولهض)انظر:.خرافة

التالي:هوالكتابلهذاالأصليالعنوان-7

ولح؟أااص!!طلاس!3ولأ:11"اس!أ،أ+هثاآ303(أ9لاس!4حكه4،آءأس!!43ح3لا3اء4،11ح9لاأ08413ذلا5؟لا،ح+

ا!42،أس!ا!"هححغ4لاحعح)5+هس!،خ4أأ!!خح+!1!8س!ه،+حما؟حزلاأكمآ4ح3،*!!"31072،

أكة8461.33.

بتارلخالتارلخيةالوثائقمجموعةمنالخامسالجزءفيالمحلامة:لوقاثعاخرمصدروثمة

ا(.و)77ا(سوريةلتاريخالعربية!"الأصول:عنوانوتحت،المصريباشصاايراهي!ازمنفيسورله

حلبمنكلفيالشرعيةالمحاكمسجلاتعنالوقائعتلكبنقل.ارستماسد01الأستاذقامفقد

بنصهاواكتفىالقئمة.مجموعتهمنالتامسالجزءب!امستهلا،ودمشقوحماهوأنطاكية

عليها.يعفقأندرن،الحرفي
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والصهيونيةالتلمود

الكثيرونإليهاستندالذيالرئيسيالمرجعبمثابةكتابهأصبحالمذكور،الكتاب

المتعلقةالوثاتقجميعأنالكتابمنالثانيالجزءفيلوراناكدفقدبعد.فيما

دون،الفرنسيةالخارجيةوزارةلدىمحفوظةدمشقيهودضدبالمحاكمات

.حينذاكالوزارةمحفوظاتعلىل!طلاعبهاتوصلالتيالكيفيةإلىالإشارة

الماضي،القرنمنالآخيرالعقدفيظهرتالتيالعربيةالكتاباتأنعلى

عاشوا-الذينمؤلفوهايرجعلمالتلمود،فيالواردةالأقوالبعضوتناولت

المحتوياتبتعرلباكتفوابل.الأصليةووثائقهاالدعوىملفاتإلىمصر-في

ونقلوهاالمعلوماتاقتبسواماوكثيرا!،لورانا"أشيلكتابتضمنهاالتي

إلىبإرجاعهاالأقوالتلكصحةمنالتحققصعوبةفيزادمما.ثالثمصدرعن

التلمود.لكتابعليهالمتعارفالترقيمإلىاستناداالتلموديةمصالرها

الذينمعظمأن،الغربفيأمالشرقفيذلككانسواءعام،بشكلفالملاحض

اليهودمنكانواوخفاياهأسرارهونبشعليهالتهج!ابقصدالتلمودعنكتبوا

هؤلاءفيالغربيونوجدوقد.المسيحيةالديانةلاعتناقدينهمعنالمرتذين

المقدسة.اليهودكتبفيالمظلمةالنواحيإلىللاهتداءله!اوعونسندخير

جرتالتيوالمناظراتالمجادلاتمنالطويلالتقليدذلكإلىبالإضافةهذا

منكثيرفيووصلتالثلات،الكبرىالدياناتأتباعبينالوسطىالقرونطيلة

الحججتقديمعلىفائقةومقدرةوالنظر،الجدلفيرفيعمستوىإلىالأحيان

التفسيرفنونفيتضاهىلابراعةبهاالقائمونأظهرمثلما،البرهانيةوالأسانيد

الاجتهاد.وأساليب

التالي:القولفيمحصورايبقىالدراسةهذهنطاقفييعنيناماأنغير

تعاليمهمنشيئاكتاباتهمفيواقتبسواالتلمودذكرعلىجاؤواالذينالعربإن

فيه،قرأواهمولامباشرةالتلمودإلىيتعرفوالممحتولاتهبعضعزبواأو

علمائكمصضئيللنفروالمناظراتالردودتاركينقرأوا،أوعنهسمعوابل

الإهمالهذاتعللالتيالآسبابأهمانفيهريبلاومماالكبار،الأندلسيين

اللغةتعلمإلىضرورةمنيجدوالم!العربالتلمود،بهاكتبالتياللغةإلىيرجع

والعلماءالفقهاءنجدبينماالتلمود،كتابإلىالتعرفمنتمكنهمكوسيلةالعبرية

الخمسةموسىأسفارفياليهوددونهماولفحصونالتوراةيناقشونالمسلمين

توفرإلىيرجعذلكفيوالسبب.القرانيةوالآياتالنصوصمضمونمعبمقارنته

الثوراة.أسفارمنلكثيرعرييةوترجماتنصوص
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الاندلسي4حزمابق-مثالب

التيالدينيةوالكتبالتلمودعنشيئاعرفواوالمسلمينالعربإنبلى،

والمناظراتبالمجادلاتتتعلقدينيةلأسباببذلكاهتمواوقداليهود.يقدسها

خصومهعلىوللردالإسلامعندفاعا."،الكتابا"أهلمعخاضوهاالتي

المبادليعطيالخصملدىالمكتوبالرصيدعلىفالاطلاع.عليهالمفترلنأو

المقابلالطرفولوقعالقوةموقعفييضعهمثلما،فعاليةوأشدأمضىسلاحا

للناية.مأزقفي

حزمابن31طرازمنكبيراعالماالحصر،لاالمثالسبيلعلىولنأخذ،

الدياناتشؤونعلىالواسعالاطلاعآضحابمنفهو-6401(.)499.االأندلسي

آخسن.هيبالتيوالنحلالمللأهلمجادلةفيطوللباعولهالعقائد.وتارلخ

اليهوديةالثقافةعلىاطلعلكنه.العبرلةاللفةيعرفيكنل!امثلا،حزم،ابنإن

قرأكماكثيرا.الدينيةاليهودعقيدةعنفعرفوحامليها،بأربابهاواختلط

منها.الأخرىوالأسفار،الأولىالخمسةأسفارهافي،للتوراةالعربيةالترجمات

يعظمونها.التيومصنفاتههـااليهودكتبمنالتوراةبفيرإلمامهإلىبالإضافةاهذ

بعباراتاستشهدإذالتلمود.أسفارمنسفرلنذكرعلىحزمابنأتىوقد

التخصيصوجه.علىذلكوفعلاليهود.أحبارلسانعلىفيهماوردتوأقوال

)8(.اليهوديالنفريلةا"ابنا"يوسفعلىبهاردالتيالرسالةمعرضفيوالتكيد

إلامنقولةي!وديةدينيةنصوصعلىاطلعحزمابنأنالمؤكدحكمجماولبدو

العقائد.شؤونفياليهودالمجادلينإزاءموقفهتعزلزفيبهاواستعانالعريية

يلي:مانقرأ)5091(".اليهودية".الموسوعةنشرتهاالتيا"تلمود""مقالةففي

مصنفهفيداوودبنإبراهيمعندالتلمودترجمةإلىالأولىالإشارة"ترد

يوسفإلىمشيرايقولحيث()و(،التصوفكتاب)أي:القئالةا"اسفراالتاريخي

بعنوانأخرىرسائلجانبإلىونشرهاالرب!لةهذهيتحقيق(عباسا.إحممصانالدكتور!ام8-

مقدمتهفييرجحعباسالدكتورلك!ت0691(.)القاهرة.ا"اليهوديالنغرللةابنعلىالرد"ا

صصوئيلأوإسطعيلأبوهوليسالنغرللةابنيوسفهوحزمابنبردالمقصودأنللرسالة

(لالأ!!-4ثا.لا،+،اح،ي!(1و-39550)

9-3س!،حم3حمء4"!ا،لألأ،!-!؟ص!ط،،(+اسأعآه3+ثه4")+15،أ،كهص!ول!س!!*أي!كطهلما،حأ!هلثاط!،

+ء،،امللا6لأ،ول!"!ع؟ول+لأأ"لاثه4هم04ء)5+ولأ1611.
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والصهيوليةالتلمود

ل!شةدمشقجماتوفيللميلاد.العاشرالقرنمنالثاني)النصفثورآبيابن

علىبناءالعرييةإلماللتلمود!املةبترجمةقامالذيهوايوسفبأنم(1201

منطنثورآبيابنآنوالصروف)619-769(.الثانيالحكمالخليفةمنطلب

مقالةلكن.اليهوديللشرعأصبةقرمدرسةوخرلجالأندلسفياليهودعلماءأشهر

إبراهيمعنتنقلهالذيالخبرصحةجماالتشكيكإلىتميلا!اليهوديةالموسوعة11

مقتطفاتسوىيترجملمثورآبيبنيوسفبأنالقولوترجحداوود.بن

الإسلاميةالمصادرتذكرهاالتيوهيئ.العربيةإلىالتلمودمنومختارات

الخليفةإلىالمذكوريوسفأهداهاالتيالترجصاتإلاالإشارةعندالأندلسية

التيهيالمقتطفاتهذه!انتربروا،يدريومن)15(.قرطبةفيالثانيالحكم

علىالرد11رسالةجماذكرهاعلىفجاء،الأندلسيحزمابنبعدفيصاعلي!ااطلع

ا!هن،حتىمجهولايزالفلاالترج!اتتلكمصيرآما."!اليهوديالنغرللةابن

المختارةالأمثلةبعضتقديمفيهناكضيرولاالبقاء.لهاتسنىلوفيماهذا

ااوالتبديلوالتناقضا"التحرلفآوجهعنفيهايكشفالتيحزمابنرسالةمن

بالقضاياالصلةوثيقةمسائلفيالنغريلةالاابن!ايجادلاأنهكمااليهود.توراةفي

نآإلىالتلميحيفوتهولاالتلمود.آشفارفيالباحثعليهايقعالتيوالتعالي!ا

اليهود.لدىالفقهيةوالمناظراتالشرعيةالأحكامكتابأيا"،."فقهههاهوالتلمود

التياليهود"طؤائم"ابيسميهعماردهمنالثانيالقسمجمااحزماابن11يتحدث

3النغرللةا"ابنافتراءاتيدحضلكيالدينيةومعتقداتهمكتبهممنيستخرجها

لقاءفيلهسبقوقداليهود.كتبفيوالتبديلوالتحرلفالضعفمواطنلهويبين

يتعلقمحرجاسؤالاعليهطرحآن)الأب(النغرللةأ"بن..صموئيلولينبينهتم

:التوراةقولإلىذلكفيمستندااليهود.لدىالمخقص؟"المسيا"انتظاربعقيدة

الذيالمبعوثبأتيحتئقائدنسلهمنولاالمخصرةيهوذامنتنقطعلا(2

ينتسلونالجواليترؤوستزللم"3يلي:بماصموئيكفأجابها.االأممرباءهو

حزمابنلكنا.اورياسةوملكقيادةرهييهوذا،بنيمنوهمداوشد،ولدمن

اليهودمنأحدعلىأمرهينفذلاالجالوترآسلأنخطأ.!هذا:بقولهعليهيرد

مخصرة..،بيدهولا،قيادةلهولالها،حقيقةلاتسميةهيوانما،غيرهممنولا

دأرعن)صدر"االأندلسيخمااليهود01المجيد،عبدبحرمحمدالدكتور:ليالفالكتابراجع)-ه

؟3(.صر،791لأالقاهرة237.العدد،الثففيةالمكتبةلسسلةفيالعربيال!تب

المنصورالأندلسيالملكلحباةترجمتهفيأرسلانشكيبالأميرإلىمنسوبخبروهفك-

الشيحلدىدلك)انضرالتلمود.بترجمةآمرالخليفةهذاأنمفادها()769-2!لأ!امرآبيبن

النفسيةد!ئن21عنكفابهفيا.التلمودانجهلنحن21عنوانوتحت،الزغبيعليمحمد

.(8؟وا،وتبير،175صرا.أليهودية
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ابنتخطئةعلىالنغريلة)1ابن01بهردالذيالتعقيبنعرفلاأنفاعلىالخ!")11(

.أعلاهالمذكورالقوللتفسيرهآياهحزم

يلي،مامنهافنختار.رسالتهيخاحزمابنيعذدهاالتي4".الطوامإلىالأنفأتي

المحققة:الرسالةفيالواردللترقيموفقا

التوراةحكمغيرعلىكانن!احكلإن:يقولونآنهمعجائبهم""ومن)38(:-

نأالأديانس!ائرمنتهؤدلمنيبيحونإنهمحتىزنا،ولدمنهوالمتولدزتافهو

))لأا.آبيهمنأختهيتزوج

ذلكإنقالوا:وان.بالنسخأقزوا،يحرمآنقبلحلالاذلككان:قالوافيانا-

الأممفيمولودكلإن:قولهمتركلزمهم؟التوراةأنزلتمذإسرائيللبنيخاص

عليهسليمانأولادأنيلزمهمحالكلوعلىكأنا.ولدفهوالتوراةحكمبخلاف

العمونياتأبناءمنكانواأنهممقرونلأنهمبحت،زناأولاد!انواالسلام

ا".ذكرنامنآبناءمناليومإلىالجواليتورؤوس.الأجناسوسائروالموأبيات

بمنزلةعندهمهوالذي)12(أحبارهمنقلفيقولهمعجائبهما"ومن)41(:-

ص!مون"،ا"باعللهيقالصنماالمفازجمابنىكانفرعونآنالأنبياء:قالما

السصابق.المصدرالنغرللةا".ابنعلى1الر13لرسصالةعباسالدكتوزكتب!االتيالمقدمةانطر)-ا

والأهواءالمللفيالفصل"كتابحزمابنكفابهوعليهاعتحدالذفيزالمصدر16.ص

ومفصلة.مسهبةبصورةوتارلخياالدباناتشؤونيتفاولحيت.،النحلش

وشرحالتوراةتفسيرفيالصاخاميآوالربانيالتقليدإلىتشيرا"أحبارهم2"نقلعبارةإن12-

الطلسمقصةأ!االنبإءة.منزلةإلىالتقليدهذايرفعوناليهودأنيعرفحزموابننصوص!ا.

الأحبارعنحزمابنينقلياالتيوالروايةا-4(.14:الخروج)سقرع!هايتحدثالتيفهي

بقوله:الربانيونأدحل!االتىالزباداتعنشيئاحزمابنذكروقدالتوكأاة.نصعنتختلف

موسىشرلعةغيرعلىأنه!افيكفيه!اآحإرهم.وضعفمنالأنيصلون!االتيالصلوات"اوأهـا

74(.صالرد،)انطرالأنبياء.".مننبيشرلعةعلىولا،السلامعليه

أحداشتممن."إن:بقولهاليهودلدىالأحباريحتلهاالتيالم!انةإلىأخر!ص!امةفيآلثصاركصا

فيالحاخامينلأقوالتقديخسهمعنوتحدتا.ايقتللاالأنببا-أحدشتهـاومن.يقتلمنهم

"ا.سبانوالوحيعندهماوكلامهاعنه:ففال-إسماعيل-الحبرأحدهمإلىالإلثصارةمعرض

الأمورائيم..01لأحدكلامعلئب(71عررلين)سفرالتلمودمطالعةأثفاءوقعث:ملاحظة

والرابعالثالثالقرنينبينبابلفيعطاشوا-الذين-أثهمه+أول+االمفسرونأو)المتكلمون

ابنييااهذافمنويقي،)11؟ا(12:البمعة)سفريخطالواردالقولمعنىفيهيشرحللميلاد-

"كن:بقولهذلكشرحفقد.لنجسد.تعبالكثيررالدرسفية.لاكثيرةكتبلعملتحذر

التوراةشرائعلأن.التوراةكلامتراعيمصاكثرالكتبةآقوالمراع!اةفي،ابنيباحرلصصا،

يستحقالكتبةأح!امي!الفمن!اناالكتبةشرائعأ!اواي!ابية.سلبيةأح!امعلىتشتمل

914(.ص.،موعيد.إسدرسوتسيلو.صبعةألبابلي.التلمودمنالثاني)المجلد.".الموتعقوبة

32http://www.al-maktabeh.com



لصهيونيةاولقلمو!ا

منهاربكلبهليحيرالعلولة،الآجرامقوىبعضباستجلابطلس!اوجعله

حتىإسرائيلبنيوجميبموهارونموسىحيرالملسماذلكوأنمصر،أرض

عنأولهمالمفاز،فيملوكهمماتواأنإلىالتيهفحصجماسنةآربعينشاهوا

.11!!اخرهم

تعالىاللهإنا:!االتوراةايسمونهالذيالكتابفيقولهمتكاذيبهماومنا)42(:-

اللهمعاذ:نقولونحنالأبد.فيوتسكنونهاالمقدسةالأرضسترثونلهم:قال

الأبدفيسكنوهفماالوعد.هذاكذبظهروقد،الكذبتعالىاللهيقولأن

آمةاللهوورثهعنه،وآخرجواأخلوهثمالأبد،أبادمنيسيرةمدةإلاعمروهوما

ولسلم"ا.عليهاللهصلىمحمد

المذكور)؟ا(الوقتمرورفيالفطيراكليلتزمونأنهمعجائبهماومنا)45(:-

آنهمكتابهمفييقرونوهمذكرنا.ماعلى،الخروفاكليلتزمونولاعامكلفي

قيل.القدسأرضفيدمنامابذلكآمرناإنماقالوا:فإنكله.بذلكمامورون

فيفرقفلا.القدسأرضفيتكونواحتىالفطيراكلاستعمالأيضااتركوالهم:

ا"!والخروفبالفطيرالأمربينكتابكم

ماتكسيرإنا:اتومااشعربايعرف:لهمكتابفيقولهـمطرائفهما"ومن)54(:-

-التلمودمنلهمكتابفيوقالواذراعا.وكذاكذاآنفهإلاتالقهمجبهـةبين

خالقه!ارأسفيإنالنساء"":احيضاومعفاهناشيم"اسادرايسمىفقكهم-وهو

التاجيجلسهوالملكصديقونوأن،الذهبمنقنطاراوكذاكذامنتاجا

الشمسفصهمنتضيءخاتماخالقهمأصبعجماوأن،خالقهمرأسعلى

.(41)!!3أاكبلكواو

الخروج)سفرانظرمصر.منإسرائيللنوخرجعندهـااليهودي(الفصح)عيدإلىرةإلفص؟)-

:12.)5-23

آسفارإلىهناحزمابنيفسب!االتيالأقوالصحةمنالتحققآبداالسهلمنليسا-4

بدلكالمقصودأنالطنوأغلبالتلمود،كتبمنليستوما()شعرالأرلب!الكتالتلمود.

الممتدالفاؤثني.االعصراإلىتاريخهيرجع3(الذيأ،ألما3)،ا!،+ه!كوماه"اماشيعوركفأبهو

القثالةا(.ب"االمعر؟فاليهوديالتصوفإلىالكتابهذاينتميم.ب.و08إلى005من

حط+(3!ء+ا!ءملماآهح؟أ.ا.الإلهيالقواما"مفاييسيلي:كصاعفوانهابشتينلمااترجموقد

يقوله:ووصفه"ا7أولع3،لا(ثه)حع.

(+كلهـ،*س!،هء!4!اول+"،!س!أ،34س!ل!؟أح؟"ياع!ه+013س!34حا!؟س!أ؟س!؟40االا14+س!+3أه+5آه

أ؟حك!5ا،؟ح!4".
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إلاآحدعندتكنلمدولتهمفيآيامهمطولالتوراةبأنمعترفونوهم)06(:-

لأهكذا!انوماعام،وماتتيآلفنحوذلكعلىولقوا.وحدهالكاهنعند

والزبادةرالتحرلفوالتغييرالتبديلعليهفمضمونفواحد،واحدإلايتداوله

يعبدونكانواالأزهـاناكثرفيعامتهموجميعملوكهمواكثرلاسيما،والنقصان

التوراةهلاكباليقينوجبفقدالأنبياء.ولقتلوندينهممنثلبرأونالأوثان

كتبهاالذي"اعزرا""بأنمقررونوههـاشكبلاالأحوالهذهمعوتبديلهاالصحيحة

منهمطاتفةآنإلانبيا،يكنلموراقا!انإنماآثرها،انقطاعبعدحفظهمنلهم

منآعظمداخلةفأي.وانقطعتالطائفةهذهبادتقد،اللهابنإنهفيه!الت

أ؟"اتوراتهمعلىدخلتالتيالدواخلهذه

ابنرسالةفيجاءتالتيوالأقوالالردودهذهمننستخلصأنيمكنناماذا

الأندلسي9حزم

:4)رقملل!امشتابع

كونإلىألث!رتم(.لل!القالجسمانيةالمفاييس)وصفتدعىالصألوفعنتارجة"مفالة

در!انيئالطالاضم!ادأثناءاستشهدواالذينمنإسصاعيك،التلموديالحبرإلىتن!سبالمقالة

سعدباؤونالفمنذمحتو!ات!اخضعتلقدفائلا:1راستطرللميلاد(.الثانيالقرن)في

انطر:.رمزلةأوذأهـلليةتضميراتإلى)296-429(الغميومي

-31أ433ح"س!كهأس!ا+.أ"للا4أثه3،+كلهـ،ياأ3،!30ءك)س!3!كهس!،ا،د،أ5+0،1طهـ(!س!أحا3+!55ك!(ول044)،

ط5+04+*او226.0،93.

قولهم!لرائفهم"اومن:المصدراهذإلىحزمابنيرددهماإرباعبسهولةلأمكنذلكصحفلو

وكذاكذاآلفهإلاتالقهمجبهةبينهـاتكسيرأنكو!ا(4.توهـابا.شعريعرفلهمكفابفي

منهم"العينعني!5رقمتحتيذكرهـاالتيالطمةوكذلكالرلتلة(.!ت74)صا.اذثاعط

فيعلييااطلعحزمابنأنبمستبعدفليسا.سبانوالوحيعندهموكلامهإسصاعيل،يدعونه

عيل.إسصالحبرإكالمنسوبكو!15"."شيعوكأكتاب

باسفارةيعرثهحزمابننجدالنس!اء،بأح!امالمتعلقالفصلأيا،اتاشيهـاا"سالربيتعلقوفيصا

التقسيهـافيفالمعروف.الحيضأح!امتردحيثأ*،،)!44الحيصبسفرالتاصالاسم

الطيارةفصلأتياطهوروتاا(سدرمنالسصابعالسفرتؤلفا"الحيضآح!ام01أنهواليومالشاتع

.أح!امياو

سكرالفالية:الآهـاكنفيل!مثيلاتيوجدالتلمودمنحزماينيذكرهـاالتيالأقوالآنعلئ

القرابين(رتقديمالقدلس)زياارة/.احجي!اوسكرو)2.ص،44)الآوتان()عبادةا"زاره31!ابودا

لملاثاول!3اث!4+هم..صندلفون.ذكريردلأخيراالسمراهذففي97.صاب)3،الثاليالفصل

لكيالتييانيصنعالذيحزم()ابن2االملكاصديقونفهو.2حزقيالسفر"عنهيتحدثالذقي

تالقه...رآسعلىيجلسيا
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لصهيونيةاولتلمو!ا

خصيصاالمصنوعالفطيراكلاليهودالتزامعنحزمابنيتحدثحينأولا:-

الفطيرأنمنهيستفادتلميحأوإشارةآيةتردلااليهوديالفصحبمناسبة

البشرلة.الدماءبمجردأو،المسيحيينمنمستنزفةبدماءيعجنالمذكور

واحدةلحظةحزمابنترددلمااليهود،عنحينذاكمعروفاالأمركانولو

طوامهم.مجموعةإلىواضافتهالموضوعإثارةعن

تارلخآيضا""قرأحزمابنأنمقدمتهفي("عباس"الدكتوريذكرثانيا:-

الأولالجزءجما-("يسميه-كماالهارونيهارونبنيوسفا)أو)يوسيفوس(

"اتهمةتاريختتبعواالذينولقولا.اوالنحلوالأهواءالمللجما"!الفصلكتابمن

المؤرخأنالقديمةالكتببطونمنحوادثهاونبشوا4001!(ا))س!كاأ""الدم

المسيحالسيدزمنشائعةكانتامماثلةتهمةذكرعلىأتىقد12"يوسيفوس

هذامنشيءعلىوقعحزمابننظرأنفلو)15(.الهيكلعبادةإلىبالنسبة

الشعائرتلكيصارسونالأندلسيهودأنقاطعةبصورةلهتثدثم،القبيل

ذكرء.يغفلآوذلكعنيتغاضىكانلما،الدينيةكتبهمبهاتأمرهمأو

درعلىالغالبةالسمةهيفيهااليهوديجادلالتيالأخرىالعقائدإنثالثا؟-

خطأيبينلكيص!7(33)؟!أااالمرتجى"المبعوثعقيدةيتناولفهوحزم.ابن

المرتجىهذابأنالقائلاليهوديالاعتقادولدحضوتفسيرها.فهم!افياليهود

)رأسالجواليترؤوسعبريستمربحيثداوودسلالةمنيتحدرسوف

اليهوديالاذعاءيرفضنجدهثمأ*ح(اكا3،أح=4!حا)،10س!6ا.)س!)أ*م!(:الجالوت

وا"الرلاسة"."و3"الملك"القيادة11منثالوثعلىتنطويالجالوتفئاسةبأن

التالي:المصدرانظر-15

-حس!حأا"5،ث!(ل!4):11ي!+حكأألملا!ا7لاع4س!3صأأ!س!ا!ول4ثا(ع9ح*11:أطس!3س!9*ه؟لأ

34!ح!+ااممأه+س!عم!5!ل!+*؟ولاح1)ء(ههححا،+س!س!؟ولا*)7،ساهول04ول:3591،".51.

معرضفيالدمتهمةإلىأشار"ايوسيفوس.بانالصددهذافيالاستدراكمنلابدأنهعلى

للميلاد(.الآولالقرنمنالأولالنصففي)وذلك4113(بيونالإسكندرانىالنحويعلىرده

الهمكلداخللونانيغلاملسمشإلىعامكلنممالعمدونبأنهمال!هودالهمكدا"ميمونوكان

يكنونهمبينما،أحشائهمنقسماولستهلكونبعدفيصقربانبةضحيةيقدموءلكي

(بيو!ا.اضداردودهفيجاءتالدمتهمةإلىيوسيفوسإلثصارةأنأفيللاغرلق.العداء

ويفء.كا!احا+دادالأ)+أداحأ،4اليهود""(احروبعنتاريخهفيوليس(،،حأولهحول159*حول)11

المؤرخكتاباتلمتئرعلىاطلعقدحزمابنكا!إذا!علىيتوقفهناالأمرفإن،عليه

.وحدهالتاهـلخلكتابمحصورابقياصلاعهأنأو،يوسيفوس
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أحدعلىأمرهينفذلاالجالوت""رأسلأدت،مسمىبدونتسميةمجردفيعتبرها

إلمامعلىحزمابنكانإذاندريولا)16(.يقولكماا".غيرهممنولااليهودمن

التيالبلادقوانينا"إن:بابلفيصموئيلالحبرإلىالمنسوبالتلموديبالمبدآ

4".!ولحل!،لما؟حا!لا-41!،اا"المفعولالسارلةالقوانينهياليهودفيهايوجد

كنعانأرضلإعطاءالربمعأبرمالذي()الميثاقفكرةحزمابنيرفضرابعا:

و"أرضااالأبديوا"الميراث14الإلهيالوعد11مزاعميعتبرفهو.إبراهيمنسلإلى

ولا.المقدسةكتبهم!اوأقحموهااليهوداصطنعهاالتيالتكاذيب"11مناالميعادا

."سترثوناليهود:إلىالمزعومالوعد.و"اكذبيفضحبلالمقدار،بذلكيكتفي

هذهوالواقعالتاريخضوءفييقررلكيالأبد"".فيوتسكنونهاالمقدسةالأرض

ثم.الأبدأبادمنيسيرةمدةإلاعمروهوماالأبدفيسكنوها"فما:الثابتةالحقائق

ا!اأخلوهااثم:الأخيرةالعبارةهذهإلىالانتباهمنبأسولاعنه"".وآخرجواأخلوه

يحصيهاالتيوالمأخذالطواممنصرلحاموقفاحزمابنرديتضمنخامسا:

فيمولودكلإن.ا:قولهمعنتستتبعالتيالنتائجوزريحقلهمفهواليهود.ضد

هوالأحبار"!"نقلأنعليهيخفىولاا".زناولدفهوالتوراةحكمبخلافالأمم

كلهاوهذه.سيانوالوحيعنده!االأحباركلامإنحتىالأنبياء،بمنزلةعندهم

معظمهايطالعنامثلماالتلمود.كتابفيجذورهاعلىنعثرسوفالتيالأمورمن

التالي.المثالعندقليلاالتوقفلدى

بينما.والمغربالأندلسيهودإكبالنسبةحزمابنكلامنفهمأنهناعليناوجبربما16-

الأهليةشؤونهمتدبيرفيالذاتيالاستقلالمنبشيءيتمتعونبفدادفيأليهودنجدنحن

السياسيالقائدباعتبارهداوود."نسلمنالمنحدرالجالوتا.رأسبينيفزقونوهم.والدينية

رأسبأنعلماالتلمود.ا!اديميةيرأس)الذيعظمة-+ه،ك!(3"الجاؤون.ا!لين،المنفىليهود

للاستئثارسعىالذيالجاؤونمعتنازعماوكثيرافقط،بالاسهـاسياسياقائداكانالجالوت

حواليبغداد)زارالتوتيلي"ا(بنياميناليهوديالرحالةوصفولقد.لنفسهواحتكارهابالسلطة

يدعوهبينما2.الجالوترأسا"سيدنا،هولديهمالرئيسلقبإن:بقولهاليهودرئاسة1166(سنة

الخميسيومالخليفةقلارةإلىيذهبالجالوترأسكانوحينا.داوودابن"سيدنابالمسلمون

اعملوا11:الناساصواتفتتعالىفرسهيمتطيوهوتواكبهالجماهيركانت،أسبوعكلمن

داوود"".بنلسيدناطرلقا

يلي:ماانطر

-)60ء!".يلاحكلةلا5:ا"؟؟س!عا*أول"4س!الااح4أس!!)ءه*اع114،ول3هلاءحح!همماه:513-

1971!(7س!اح4أ!ول!55مم!1،3ولح1ل!س!*53!ط،0691.".681).
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لصهيونيةواالتلمود

)916،م(4اليهود"إفحامثطادجهودابذل-اج

ي!وذابن"صموئيلواسمهأشقغ،أنبعداليهوتأحبارأحدالرسالةهذهكتب

()17(.المغربيعباسبنيحيبنالسموءل)معزباةا"الأندلسيالمغرييعباسبن

تبخرهإلىبالإضافةالرلاضيات،علماءوألمعالأطباءأشهرمنالرجلكانفقد

شتىفياليهإديةالثقافةعلىالواسعواطلاعه،اليهوديالدينعلومجما

فترةوأقامالمشرقفقصد،والدهبصحبةالمغرببارحأنهوالمعروفمجالاتها.

وتوجمماهـ()358أسقغحيثا،المراغةإلىعنهايرتحللكيبغداد،فيالزمنمن

هـ.057سنةهناك

المعرفة،حقالعبرانيةاللغةيعرفالرسالةمؤلفأنالملاحظومن

عربيةبأحرفيكتبهاالتيالعبرانيةالنصوصإلىوأسندهاإلاحجةيذكرلافهو

ا"،أهلهامنشاهداوشهداالقولعليهليصدفحتىوتفسيرها.بشرحهايقومثم

القرائين"ا،!االيهودبعقائدمتأثرايكونأنالإطلاقعلىبمستبعدوليس

كانإذاإلا.الرسالةهذهمنمختلفةأماكنفيجليةتظهرالقرائيةالميوللأن

السواديشكلونالذينا"الربانيين!الإفحام"االقرائينا"اليهودبحججيستعينمؤلفها

اليهود.منالأعظم

لماإعباسا"بن"السموءليسعىالتيوالادعاءاتالمزاعمهيما:إذنلنتساءل

الدينيةالنصوصإلىوالرجوعالعقليةالحججإلىبالاستنادودحضهاإبطالها

التالي:النحوعلىذلكإيجازيمكننا؟اليهودية

قيللاختيارالعربيالاصطلاحيستعملهناوالمؤلفا:المختاراا!الشعب-أ

التياللفظةهيفالصفوة".وصفوتهاللها(أمةبآنهماليهودزعمعنحديثه

والاعتقاداتالأماناتكتاب398-429ااالفيومي"اسعدياكتاباتجماأيضانجدها

ولحب،الناسجميعدونيحبههـااللها"أناليهوديزعمس!"(.وللا+أ!-5(60ا(5س!7

"ا.العقليةلحججبوالنصارىاليهودا"إفحامهوللرسالةالأصليالعنوانكانربما-17

يلي:كماعباسبنصموئيلشنهالذيالهجومعنوانتذكراليهوثية!المصادر

س!؟+(3)أ+س!+أح!آهس!؟،*ءلأفىول،4ص!؟،حا!ط3+،أ،ثطلاهع؟،فى!ا(*كأهح،+ول!عكلهـا!ول)،ول-

247.ص،بقالسصلمصدراانظر

تاريخ.بدونإ،الجديدةالف!الة)مطبعةالفاهرةفيمنشورفهوأيديفابينالذيالنصأما

ومؤلفه.بالكتابتعرلفعلىتشمل،الشاميأحمدمحمدللفاشر!مقدمةوهناك
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وقررأسعد

ا".منه!اإلااللهيختارهملاالصالحينالأنبياءفآن،وسلالتهمطائفتهم

الدخيلبجنفرقلاآته،التوراةفيعندكمأليس11:بقوله""السموءلا"يجادلهمبينما

واحدة"اشرلعة:التاليةبالأيةيستشهدثم؟"منكمالنسبالصرلحثليندينكمفي

صلواتهممنآمثلةويقدم"ا.بينكمفيماالساكنوللغريبلكميكنواحدوحكم

اللهأبفاءإتقم01"ا:شملهموتفزقدولتهمذهاب.امعفيها،يقولونالتياليومية

بالشوكالأمموسائر،العنببعناقيدأنفسهم3"يمثلونإنهمحتى"ا.وأحباؤه

"")8)(.الكرمحيطانبآعاليالمحيط

انتضاإرعقيدةعنالمؤلفيتحدثداوودا.:نسلمنالمنتظرالقائم-2

حزكإذاداوود،نسلمنياتيهمقائما."ولنتظرون:بقولهاليهودلدىالمسيح

بزعمهمالمنتظرهذاوأناليهود.إلايبقىولاالأممجميعماتبالدعاءشفتيه

الأمثالمنيفهموالمآنهماليهودعلىفيأخذبه.ا.ؤعدواالذيالمسيحهو

معانيهادونالحسيةصورها"إلاالمسيحمجيءعنالأنبياءلهمضريهاالتي

ينتظرونوراحوا،هواهمعلىذلكتأويلإلىعمدواقدنجدهملذاا.االعقلية

عقيدةمنالثانيالشقإلىالمؤلفينتقلثم.المسيحبمبعثالحسيةالعلائما"ا

يجمعهمجاءهممتىالمنتظرهذاآنآيضاا"ولعتقدون:فيقول،المسيحانتظار

الموتفيحجم،سواهممنالعالمويخلوالدولةلهموتصير،القدسإلىبأسرهم

1(.الطوللة"4)والمدةجنابهمعن

التيالموضوعاتمنآيضاهوالتوراةتبديلإنعزرا:كتابهيالتوراة-3

لهذ!يذكرءالذيوالسبباليهودأ".إفحامفيالمجهود!"بذلصاحبيتناولها

فيهم.يبثهاولم،إسرائيلبنيعنالتوراةصانموسىا"لأنيلي:كماهوالتبديل

كانواالذينالهارونيونالأئمةوهؤلاءا"لاوي!"أولادعشيرتهإلىسفمهاوانما

فتحيومواحد،دمعلىنصرا!!ابختقتلهماكثرهاولحفظونالتوراةيعرفون

منواحدكلكانبلسنة،ولافرضاالتوراةجفض!يكنولم.المقدسبيتا

يجيبإذن؟المعروفةالتوراةنشأتكيف"".التوراةمنفصلايحفظالهارونيين

وزالتهيكلهماأحرققدالقومأن".عزرا"ارأى""فلما:بقولهعباسبنالسموءل

التيالفصولومنمحفوظاتهمنجمع.كتابهمورفعشملهموتفزق،دولتهم

تعظيمفيبالغواولذلك.أيديهمفيالتيالتوراةهذهمنهلفقماالكهنةيحفظها

عندالذيماقبرهعلىيظهرالآنإلماالنورأنوزعموا.المبالغةغايةهذا("عزرا.!

36-38.صبق،ال!صالحصدرراجع-الأ

93.ص!نشمهالمصدر-وا
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والصهيوديةالتلمو!

فيالتيالتوراةفهذه.دينهملهميحفظكتابالهمعمللآنه.بالعراقادطائح

2(.ال131عزكتابالحقيقةعلئأيديههـا

عناليهوديمتنعلماذا.":أنفسهمعلىالأحدواتشديدهمالتلمود-4

إدت؟الأجانبومؤاكلةمكلهئتجنبونمفتهمغيرعلىكانمنمخالطة

الحكصاء(:وتفسيرهالحاخاميم،االيهود:فقياءإلىذلكفيالسببيعزوالمؤلف

الفقهاءتسميالزهانقديمفياليهوداوكانتا:الموضوعهذاحول!يقول

وذلكالفقهاء.آلوفلهموكان،مدارسوالمداتنالشامفيلهموكانبالحكماء.

الكتابانلهماجتمعحتى.الرومودرلةوالفرسالبابليينالسبطدولةزمنفي

المشنا!ا"ا:هماالكتابانانهذا".تآليفهماعلىفقهاؤهماجتمعتاناللذ

والتلمود،ورقةثصانصائةحجمهومبلغالأصغر..الكتابهوفالمشفاو."التلمود...

الذينالفقياءيكنولم،لكثرتهبغلحملنصفنحوومبلغها!برالكتاب"اهو

منهمالمتأخروننظرفلماجيل.بعدجيلفيآئفوهوانماواحد،عصرفيآلفوه

المتأخرةالزياداتثذهوأنفيه.زادواعليهجيلمزكلماوآنه،التأليفهذاإلى

فيهالزيادةمنولمنعواذلكيقطعوالمإنآتهمعلموا،التآليفهذاآوائلتناقض

ذلكمنومنعوافيه.الزلادةفطفقوا،الفاحشوالتناقضالظاهرالخللإلىآدى

فوقف(خر،شيئاإليهيضيفامنوحرموافيه.الزلادةالفقهاءعلىواوحض!إ

اليهودعلىحزمواالذينهمالتلمودأحبارآنولرىالمقدارا؟)71ا.ذلكعلى

عليهموحظروا(.مقتهمغيرعلىكانمنهنا:تعنيالأجانب)والأجانبمؤاكلة

هذاسببأما.دينهمعلىيكنلممنيذبحهاالتيالذبائحلحصانمنا!ل

وابقائهالدينعلىالحفاض!فيالحاخاميمضكيرةإلمافيرجعوالحظرالتحرلم

مناكحةعليهمحزمتبلالحد،هذاإلىتبالغل!االتوراةنجدبينصا.!الهعلى

ا!لتحري!اأنكما!الأصنامعبادةفيأزواجهنيوافق!نلئلاالأمممنالنساء

تقديمهايجريالتيالذبائحتلكبخصوصباءالتوراةفيالأممذبائحمن

فكط.للأصنامكقرابين

وعدمالاعتكافعلىاليهودتشجعالتيالأسبابمنهوإذن،فالتلمود،

اليهوديبقىلكيالتوراةمناكثرفيهايبالغصامةمسائلوهناك.الأمممخالطة

ائيزااالقر"اعلىالثنا!منبشيءهنايتكلموالمؤلف.الناسمنغيرهمعنبمعزل

للفقهتقديسهمفي؟"الربانيين12يسايرواولمللتلمودرفضهمآعلنواالذين

تقليدوجوديزعمونالربانيينبأنعل!اوحدها.بالتوراةتمسكوابل،التلمودي

د-2.44صر،نفسهالصصدر07-

-54.33صر،نفسهالمصدر71-
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""المشنا""أحكامفيتدوينهجرىالذيالتقليدزهو،موسىمنيتحدرسماعي

الربانييناليهودعلىشددواالذينهم!الحاخاميم.التلموديالفقهومسائل

اليهودعنعباسبنالسموءلثلقولوالأحد.المعيشةعليهموضيقوادينهم

ساترمنالأمممنلغيرهمعداوةاليهودأشدالطائفة"اوهذهيلي:ماالتلموديين

تحلإنماوالمشرولاتالماكولاتأنآوهموهمقدالفقهاءأولثكلأناليهود،

سائروأن.موسىوالىاللهإلىنسبوهالذيالعلمهذافيهايستعملوابأنللناس

التيالتزهاتمنوأمثالهبهذااللهشزفهمإنماوآنهمهذا،يعرفونلاالأمم

إلىينظركمامقتهعلىليسمنإلىينظرأحدهموص!ار،عقولهمبهاأفسدوا

ينظركماالأممتثلهاالتيالصكلإلىوشظرلها،عقللاالتيالحيواناتسائر

التيالقذرةالأشياءمنذلكوغير،الموتىصديدإلىآوالعذرةإلىالرجل

الأصلهواوهذا4:بقولهالتلموديينعنكلامهيختمثما".اكلهالأحديسوغلا

ينظرونولأنهم،الأمممنلغيرهـامباينتهالشدةاديانهاعلىالطائفةهذهبفاءفي

ا)2؟(.اغايةأبعدإلىوالازدراءالنقصبعينالناسإلى

يأللم،الإسلاماعتنقوالذي"،يهوديتهعنالمرتد"اهذابأننلاحظأيضاهنا

آنجدايشرلملكنهتزهاتههـا.عنوالكشفمزاعمههـاوابطالاليهودإفحامفيجهدا

دونشيءحاللمابالفعك،موجودةكانتافلوا.االتلموديةالذبائحلأااسمهشيءإلى

بالذيأدرىفهو،دينهعنارتدثميهودباكانوصاحبناذكرها.علىالإتيان

الآمراهذمثلعنللكشفالأسبابكللديهآنكما.السابقبيتهيحوله

مخاصمتهمإلىانتقلالذيناليهودإفحامفيقاطعةكحجةواستخدامه

التاريخيةالأمثلةمنالمقداربهذانكتفي.الكاذبةادعاءاتههـاوفضحومناظرتهم

مرتعهاتجدالتيوالطوامالمم!ائلمنمجموعةعلىبتركيزهاكثيراآفادتناالتي

نتناولهاعندمافيهاالمفصلالبحثنستأنفأنعلىالتلمود.أسفارثاالخصب

الدراسة.هذهمنمستقلفصلفي

منالتلمودإلىالعربنظرةيعالجسوففإنهالقسمهذامنالتاليالفصلآما

القرقأواخرمنذعلاتهعلىونقلوهاقتبسوهالذيالمسيحيالغربيالتقليدزاولة

صورةالفارئإعطاءذلكخلالمنونةملالحاضر.الزمنوحتىعشرالتاسع

والمنقولاتللدراساتبمراجعةقاممنكلبهيخرجالذيللانطباعواضحة

كنوزهونبشالتلمودأسرارعنالكشففيالفضللنفسهاتذعيالتيالعرلية

.المرصودة

95-06.ص،نفسهلمصدرا22-
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الثاف!الفصل

الغربيالتقليد

!الشرقإلىينتقل

يزعموا،أنالصهونيةدعاةشاءكمادلييةوثيقة/لكتابهذلمو!ليس

يتقؤلولم.أنالصهيونيونأحبكماالدلييةالشرائعمنكتبوهوليس

لملسريةللخطةاتباعا/لحاخاماتبعضصنعهاخطيرةسياسيةوثيقةولكنه

نكشفأنولهمنا.السنينفآلامنذاتباعهاعلىدأبوالملتيلملرهيبة

ليتبرالذيرلملتلمود،وهيالخطيرةالوثيقةهذءعنلملقناع

/لصهيؤلية.الإرهابيةالسياسةكتاب

.5ص"،المقدسإسرائيلكتاب"التلمود:شميسالمنعهـاعبد-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



حين،الوسطىالقرونزمنإلماالتلمودبكتابالمسيحيالغرباهتماميرجسع

التقريب.وجهعلىعشرالثالثالقرنآوالسطمنذمعينةمظاهرفييتبدىأخذ

الرشحيينبرؤساتهاالكاثوليكيةالكنيسةهو12المسيحيالغرب11بقولناوالمقصود

والرهـبانالأ!اءجطنبإلىوآمرائها،أورولةملوكبينالزمنيينرجالاتهاوكبار

التعيينهذاأنبيدسواء.حدعلىوالفرنسيسكانالدومينيكانص

الكنيسةرجالعلىوقفابالتلمودالاهتمامجعلإلمايهدفلاالتمهيدي

مدينةفيللتلموداصبعةأولصدوربعدوخصوصا،سواهمدونال!اثوليكية

اسمهمسيحيرجليدعلى1323(،والأورشليمي:0152،سنة)البابليالبندقية

تاصإذنبموجبالعملاهذبومبرغأنجزوقد.*(،ح؟،+هكا)!3بومبرغدانيال

152(.)513)-االعاشرليوالبابااياهمنحه

الأولىالطبعةصدورموعديأتيأنالمجردةالصدفةقبيلمنليسوفبصا

قبادةتحتاإالبروتستانتيالإصلاححركة3لأبدايةلإعلانموافقاالبابليللتلمود

كانتبينمافشيفا،شيئايتزايدالتلمودبدراسةالاهتمامأخذإذلوثر"ا.امارتنا

بلغحتىمنه.المتداولةالنسخواحراقالكتابلمحاكمةتتكاثرالدعوات

ومطلععشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفافيالنضجمستوىالاهتصامهذا

الحاضر.القرن

والبواعثالاهتصام،هذابهتميزالذيالطابعهوذلككلفييعنيناهـاأنغير

إلىأدتالتيالتارلخيةالظروفهيفصاخاص.بنوعلهوالمحرسةوراءهال!امنة

إيصالفيأنفسهماليهودأسهموكيففيه؟برزالذيالشكلعلىالاهتمامبروز

دستورهافأصبححياتهممجالاتشتىفياحتلهاالتيالمنزلةتلكإلىالتلمود

الأوروبيالتطوربينوالتفاعلالتلاقيتمكيفاخر:بكلامآو؟منازعبلاالأوحد

عندهاوقفتالتيالتفوراتوبينعشر،والثالثعشرالثانيالقرنينخلال

حياةعلىللتلمودالتامةالسيطرةبسطمنا!("الربانيونتمكنأنبعداليهودية

اليهود؟منالأعظمالسواد
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والتصديالأسئلةهذهمثلعلىالإجابةمحاولةعنهناالمجالبنايضيققد

التلمودب!"مكانةالمتعلقةفالفاحيةعلييا.وتنطويتثيرهاالتيوالمسائلللقضايا

التركيزفياهتمامنانحصرلذا.لاحقفصلستناولهاسوف"االيهوديةالحياةفي

نقفزلكيالأ.المسيحيالغربيالتقليداباتسميتهيجوزلماالبارزةالنواحيعلى

الماضي،القرنمنالأخيرالعقدأثناءالمذكور،التقليدانتقالكيفيةإلىمنها

الخمسينطيلة،الكثيرينلقيحيث،العربيالشرقفيمعينةأوساطلدىوتوطده

تبثيه.إلاوهرعواعلاتهعلىتقئلوهالذينمن،المنصرمةعاما
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والصهيونيةالتلمود

4والتلموداكلافية-ا!ادلإت،

وغيراليهودبينالدينيةالخلافيةالمسائلحولالعامةالمجادلاتهذهتعرف

علىعديدةأمثلةلنايقدملليهودالدينيوالتاريخا!ولهأ،ث!،لما"3.3باليهود

التياليهوديةالفرقضدأوالوثنيينمعخاضوهاالتيوالمناظراتالمناقشات

المقدسللكتابالسبعينيةالترجمةمنمعينةنصوصحذفعلىاحتجت

)سفرالبابليالتلمودأنكمامثلا(.م،ق.الثانيالقرنمنتصفعندكالسامرلين

التيالمجادلاتإحدىيسجل(الرابعالفصل""،الأوثانا"عبادة-زاراعابوده

اليهود.حكماءمنوأربعةالوثنيينحكماءبينرومهفيجرت

طابعاتخذتوالمسيحييناليهودبيندارتالتيوالمناقشاتالمجادلاتلكن

علىالتاليةالتسميةتطلقحيثامنها،لعددسجلاتيحويفالتلمودمختلفا.

ا!الهراطقةا!وتعنيولا*!لكلمةالجمعصيفةوهي)6+أولألا(:الأوائلالمسيحيين

لى(أل!ح؟33؟شاأ5ألم4ول5=حاا3ح3ءأ،1اليهودا.لمسيحيينا""علىللدلالة"ا(.المنشقينأو

جمااللاهوتيينوالأباءالمسيحيةالكنيسةرجالاتنجدمثلما-433إححس!أ.)3

العقيدةعنالدفاعوفنونحأ*ءاهع()3بالجدلياتكثيرااهتمواقدالأولاالعصور

ومنتقديها.أخصامهاعلىوالرداه"ول(أ!!هاح)3

للميلاد(الخامسالقرننهاية)فيوتدولنهالمشنا"11جمعاكتملأنومنذ

تلتفتلم،اليهوديةالحياةفيالمطلقةالسلطةصاحبالبابليالتلمودوأصبح

السادسالقرنففيالتلمود.كتابإلىالمظلمةعصورهافيالغارقةأورولة

قراءةاليهودعلىفيهاحظرالتيقوانينهيوستينيانوسالإمبراطورأصدر

بعدإلاالتلمودتكتشفلمأورولةلكن.والمجامعالكنيسدورداخل".المشنا"ا

التحديد.وجهعلىعشرالثالثالقرنأواسطوجما،الزمنمنقرونسبعةمضي

ول(500س!،!أ)3اليهودالمرتدينطرلقعنللقلمودالأوروليا!تشافجاءولقد

الترجمةحركةوقيامالأندلسعلماءهجرةبعدوالاتساعالتطورفيأخذثمأولا،

تعقمعلىوتاريخهاالدينيةالعقيدةبشؤونالمعنيينإقبالإلىبالإضافة.والنقل

المهتمينظهورأنبيد.كثبعناليهوديةالكتبومعرفةالعبرانيةاللغة

القرنأواسضمنذإلامنتظمنحوعلىيبدألمأ!عكاس!+()3،كاالعبرلةبالدراسات

السنين.منبعقودبعدهأوعشر.السابع
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رروقلسدأ

التلمودإلاالمسيحيةآورولةخلالهامننظرتالتيالزاولةعنإذن،،لنتساءل

موجوداكانلليهوداللاهوتيالعداءبأنفلنتذكرعشر.الثالثالقرنمنتصففي

السيدعنأسفارهتحولهاالتنوالتعاليمالأراءوادانةالتلمود!ااكتشافا"قبل

المسيحي.والدينالمسيح

سلطانهاذروةالبابولةبلغتأ-1216()891الثالثإينوسنتالباباعهدففي

الثانيتشرلنفيينعقدالرابعاللاترانيالمجمعكانبينما.والسياسيالكنسي

اليهود.بحقواجراءاتمقرراتلاتخاذالبابا،دعوةعلىبناء1215،)نوفمبر،

:المقرراتتلكومن

ت!ادوالوفي!اواقتصاديااجتماعبااليهـودبمقاطعةالمسيحيينإلىالطلب-ا

المبالغإعادةرفضواإذاآو،المرتفعةالفواتدتحصيلألم!السعلىالمراباةفي

))(.الوسائلبتلكمنهماستوفوهاالتي

للاختلاطمنعا،المسيحيينعنتميزهمالتيالملابستلكاليهوديرتديأن-2

يخرجواوآلاالتزواج.حصولدونوللحؤولالطاتفتين،أفرادمنالجنسينبين

يوموفيالألام،أسبوعمنالأخيرةالثلاثةالأيامخلالالزشةبملابسبيوتهممن

خاص.بنوعالعظيمةالجمعة

المسيحيين.علىأوتفضيلهم،العامةالمناصبافياليهودتعيينيجوزلا-3

عاداتهممراعاةعنيقلعواأنالمسيحيةاعتنقواالذينلليهودينبغي-4

منالارتدادهذادونيحولواأنالكنيسةرؤساءعلىولجب،القديمةوشعائرهم

اليهود.جانب

التيالرتيسيةالنقاطهيوهـاالتلمود؟بصددالكنيسةحفيظةأثارالذيما

يقول؟الكنيسةورجالاتاليهودعلماءبينوالمناظراتالمجادلاتحوليادارت

فيالتفتيشمحاكمروحنفخالذيهوالثالثإينوسنتالباباإنالي!ودالمؤرخون

كلضدالعدائيةحملتهمبدءعلىالدومينيكانالآباءشجعمما،المسيحيالعالم

شؤونهمفيالكنيسةتدخلمنالمسيحيينالأمراءاستباءمغبةالقرارهذايستدركا-

إقراضعلىشجعوهمالذينالأمراءلدخلوفيرامصدرا!انوااليهودأنوالمعروف.الدنيولة

العداءإظ!رعدمالأمراءإلىيطلبالصجمع!إنلذا.السلطةحصيةومنحوهمالنقود

حملإلىذلك،بدليسعوا،أنولفشدهماليهودامعتصاملهمبسببالمسيحييزلرعاباهم

التالي:المصدرانظر.هظةالبالفوائداستيفاءعنالإح!امعلىاليهود

-س!!ركاهولح!!ل!3:س!"+"ا*ص!لى1،أس!"،س!لا4اس!)74ا!ه*4الأ،"ه.أحأ،1.0-37ا.04

.614-618ص(،91لا)5الرابعالمجلدا(اليهوديةلموسوعةاإ(فيأ،!،لما"!ا!!ولهلةمفانضر2-
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لصهيونيةواالتلمود

عشرالثالثالقرنمطلعومنذ)2(.الكنيسةحظيرةعنالخارجينأوا!ين

والمسيحييناليهودبجنالخلافيةالص!ائكحولالعقيديةالمفاظراتأخذت

اليهودفالمرتدون.المقدسةوكتبهاليهوديللديندالاضصهااأنواعباقسىترتبط

عنبإثباتهاوذلك.الدينفيالسابقينإخوانهمضدالتههـاشتىلإبرازتطوعوا

السيدإلىالإساءةتتضمنيهوديةدينيةصلواتأو،تلموديةإسناداتطر!ما

المسيحية.بالعقيدةالطعنأو،المسيح

ضدبشكوى2لاور5،احا3!اه!،ولاولدونيننيقولاسالمرتدتقدم9123عامففي

بأنهالمجهول"ا"االكتابواتهم124(،)1227-االتاسعغريغوريالباباإلىالتلمود

التجديفجانبالى،المسيحالسيدبحقومشينةبذيئةعباراتيتضمن

فرنساوملوكحكامإلىالباباطلبوهنا.الإلهيةالذاتعلى05!ا!(ح،ألأول

ولخضعوهااليهوديةالكتبجميعيصادرواآنوالبرتغالواسبانباوإنجلترا

البابا،لنداءأ-0127()226فرنساملكالتال!حلوشىفاستجاب.دقيقلفحص

منالأولىالمناظرةجرتثم0124.)مارس(!ذارمطلعفيالكتببمصالرةوقام

يونيو،،حزيران27إلى25)منالفرنسيالملكبلاص!فيالتلمودحولنوعها

"يحييلرآسههـاعلىالحاخامينكبارمنوأربعةجهة،من"دونين"بجن0124(

تقولوهنا.وحمايتهااابلانشالأم11الملكةبتشجيعحظيالذيا!،الباريسي

"دونين"!اتهاماتدحضفينجحالمذكورالحاخامإن"اليهوديةالموسوعة"ا

يلي:ماعلىولرهن

الجديد)3(.العهدفيالمذكورالمسيحيسوعليسهوبانديرابنيسوع-أنا

إلىتشيرلاالتلمودفيالواردة-*أ(ل!هك!يهودفيغير)أممي،"غوي"لفظة-أن2

المسيحيين.

وعرفالجليلفي!شبأنهاليهوديةالكتبعنهتتحدثالذيبانديرايوسفإلى-إشارة3

الأرملة.ابنةم،مير!بالففةالتغرلرعلىأقدمثم.الحسنشكلهبنبإلىفالمجوربالفسق

للميلاد.الذلثآونيالثالقرنإلىتارلخهولرجعبحمل!ا.القصةيحكييهوديكتابوهفاك

حبةا"سفربيعرفبالكفهذاوتحقيرها.المسيحيةعلىالهجومفياليهوداستخدمه

:يسوع

3ح؟"ح0140،3+حلأ3لاثا=مم!50!آهعثا،5أ،،!ح+ح5ولآه+ص!)فى؟أ/عأ*حي!"3ح،أصأ5م.31+"ح

عشر.لثالثالقرنأراسطفيالكنيسةبأيديوقعأنهولبدو
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ررهـقأسمد

الليتوزجيفياللعناتعليهمتنصبأالذين،ولأ+أيلإ(المنشقينآوالهراطقة-آن3

أصلااليههودأولئدفقطهمبا!،المسيحيةفيالمولودينمنليسوا)4(اليهودية

(!المسيحيالديناعتنقوا)أيوتهرطقواانشقواالذينمن

جعلتالمجادلةيخماادشنينالأابراعةبأنأخرىيهوديذمصالرتؤكدبينما

فقدالأمريكنوعخما)3(،المطافنهايةبهندآنفسهمعلىينقسمونالحاتامين

حيثبعد،فيماالمحصادرةالنسخإحراقوتغالتلمود،إدانةإلىالمناظرةانتهت

4(.عربة24."حمولةعددهابلغ

فيمصاثلةمفاظرةجرتإذنوعها،منالوحيدةتكنلمبارس!مناظرةأنعلى

برشلونة،في"الأراغونيالأول"اجيمسالملكقصرداخل1263)يوليولمتموز02

بينو!انتء+ه،"+س!ع(.بنيافورتي"ارايموندالدومينيكانيالراهبمنبتدبير

ني"كرلستيابلو"با"3؟ليهودالمرتداو(*ثهأ+!8+؟ح453"اني"نحمامخالحاا

الاثنانتناظرالتيالمسائلأما(.الدومينيكانيةالرهبنةسلكفي)المنخرط

/بشريأمإلهيكاتنالمسيحوهللا؟أمالمسيحآتىهل:التاليةفهيحولها

مأاليهود،الحقيقيالإيمانيعتنقالذيمماومن؟المقدسالكتابح!سب

16(كه42"لمحهأشاالتلمودمنقصصيةنصوصإلىلجأأيضاوهنا؟المسيحيون

اليهود.انتظرهالذيالحقيقيالمسيحهويسوعأنعلىيبرهنلكيكا!(ثاح!!33

كماالتلمود،فيالواردةالقصصيةالنصوصبجصيعيؤمنلاأنهأعلنالحاخاملكن

الحروبلجميعالموعودالإيقافأنروالما،المسيحبمجيءالاعتقادأنكر

بعد.يتحققلموالشرور

بالكنيسة-ممثلاالمسيحيالطرفأناضرتينالمناهاتينمنفالملاحظ

دونيحولالذيالرئيسيالصاملبمثابةالتلموداعتباشإلىيتجهكانورؤسائها-

أقي".بركةأ!(أط"31أولا،لا.!؟)+ابالمعروفةالم!دلةتلكهيالصلواتبهذهالمقصو!إن4-

عةمجموالصلاةهذهتضمنتفقد.الكنيسقداسخدمةيخمااليهو!أدخل!التي،الهراطقة"

بالمسيحيإتالمتعلقةأهـاللمنةشلعنة.بركة؟اإلىها1عدوصلواللعفت.البر!تمن

بلايبقونليت!م730*(،)،+أرىللنصصاوبلنسبةايلي:ساتضمنتفقد-اليهود(المسيحيين)أر

انظر:(.لبركاتبينعمونلااليتهم20أمل

3"حس!ع104)3+ءللا"ثه!كاهمماه،5ء؟،+ءئ!س!أ(33هول،5)س!لاح3س!ث!1/ي!"حا"3ح،اصأ5مثر؟ح،3

يلي:ماراجع3-

ح+ا!لىكه5.3ءمم!!كهاح؟+اا،5!لمول4ا،ثه؟أهكههملالأ،64+43+ثه؟حأملأ،أول!أإ4،113+هسأ(،لأاها05؟و

)731ح+أأ+ح7ا)ع"ح،أ1.".)225
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والصهيونيةالتلمود

3"و"اخيانتهمعنادهمفيالمضيعلىلشجعهم،المسيحيل!يماناليهوداعتناق

نئهواالذينالمرتدشناليهوديكونأنبمستبعدوليسع(،أ!أ4لأ"غدره!ا.اأو

فالمعروفا!القزائيةا(.والميولالنزعاتذويمنالتلمودوجودإلىا!يخسة

كنايةتعتبرهإذالتلمود،إلىالريانيةالنظرةيرفضونالقراتين"11اليهودأن

عقولفيانغرستثمبحرفيتهاموسىتلقاهاالتيالشفولةالشريعةعن

وقلوبهم!اليهود
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وقررأسعد

االدموتهمةالبابوية-ب

فرضتأوعدائياموقفاالتلمودكفابمنوقفتقدالبابولةكانتواذا

تتساهللمقضيةهناكف!!،والاقتصاديةالاجتماعيةالقيودبعضاليهودعلى

إلىالمنسوبةالمسيحيالدماستنزافتهمةوهيآلا:الإطلاقعلىإزاءها

أواسطإلىالتهمةهذهمنالرسولماللكرسيالرسميالموقفولرجعاليهود.

متعددةآنحاءفيالنظيرمنقطعرواجاالتهمةشهدتعندماعشر،الثالثالقرن

آث!فلة.من

جانبمناليهودإدانةيستنكرالرابعإينوسنتالبابانجد1247عدامففي

السندتوفردونلدماتههـا"،يتعطشونأزممتلكاتهمفي/ايطمعونالذينأولئك

الموجهالبابويالمنشورياتيثهـا.الجرلمةبارتكابالاعترافحصولآوالقانوني

منالحامس)بتاربخالبلدينجماالأس!اقفةورؤساءوفرنساألمانيامطارنةإلى

يلي:ماليعلن1247(تموز،يوليو،

كنسيينمنالأمراء،بعضآنكيفتفيدآلمانبايهودمنمحزنةشكوىا.تلقينا

مدنكمفيالنافذينوالأشخاصالنبلاءمنغيرهمإلمابالإضافة.وعلمانيين

لكيالمعاذيرشتىولختلقون،ضدهمالشرلرةالمكائديدبرونشآبرشياتكم،

الترؤيدونذلكيفعلونوأنهم.منهمعليهاوسمتولواظل!اممتلكاتهميسلبوههـا

جازإذااليهود.ربائدعنتصدرالمسيحيالإيمانشهاداتبأنالعاقلوالتفكير

وصاياجملةمنا"تقتل"الا:الناموسبوصيةينطقالمقدسفالكتابالتعبير.

جسدأيملامسةحتىالفصحبعيداحتفالهـمأثفاءعليهميحظروهو،أخرى

حميمةصلاتبإقامة،نفسهالإجلالذلكوسطكذبا،متهموقأنهمغيرميتا.

بينما،بذلكتأمرهمالشرلعةأنالتهمةأصحابهـلزعم.مذبوحطفلقلبمع

ص!ادفكلماذلك،علىوعلاوة.النوعهذامنفعلمعتتنافىالحقيقةفيهي

اليهودإلىالو!اةأسبابتنسب،الأمكنةمنم!انفيميترجلجثةعلىالعثور

ا")6(.ودناءةخبثعن

في:بويالبللمنشورال!ملالنصراجع6-

أحءحا5،0"(ح:)4؟+ااح)*لا،أ"ا*س!د؟لما!أكأاس!46+"فى+عءأول11،؟+(س!لالألا؟هولمح!ع33"

4+هسأ+ه11و35.".4،79+ص!"ولا*ول).
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لصهيونيةاولتلمو!ا

آنجدايحاكموالماليهودآنيؤكدا-1254()243الرابعإينوسنتالبابافإنلذا

بارتكابها.إدانتهمتثبتلمكماإطلاقا،بهايعترفواولمالجرائ!ا،تلكعلى

مثلما.ممتلكاتهمونهبعليهموالاعتداءمنه!اللاقتصاصمبررأييوجدفلا

الخلاصضرورةعلىحيةشهادةتعتبرهمإذ.عليهمللحفاظتحرصالكنيسةآن

.النبوءةوتحقيق

للمسيحيينوتحذيرهملهاالباباواتإدانةرغم،تسقطلمالتهمةأنغير

منتصفجماوالواعطينالرهباننجدفنحنجزافا.باليهودإلصاقهامغبةمن

الإسبانيةالمقاطعاتفيوالأمراءالملوكتحرلضي!اولونعشرالثالثالقرن

منضدالشعبمنالدنياالففاتإثارةإلىيلجاونأواليهود،ضدالمسيحية

ا"توهـاسالراهبأنالملاحضومن.عليهمحمايتهيبسطأواليهودمعيتحالف

ا-027بينوتوفي1012حوالامولودكانتيمبرله،ديرإلى)نسبةاكانتيبرافانوسا

كوسيلةالمسيحيللدماليهودباستخداماعتقدواالذينآوائلمنكان1272(

السؤال+ألا+ه!(أ،أنأ7!)،3!س!4)ثهلماكاأ"ولكتابهفييتناولفهوالإبراء.أوللعلاج

ذلكعلىيجيبثم؟المسيحيالدمباستنزافسنويااليهوديقوملماذا:التالي

بلدأوإقليمكلوفيعطامكلالقرعةيطرحونآتهمتماماالمؤكدلأافمن:بقوله

المسيحيالدماستحضارمسؤوليةعليهاتقعالتيالمدينةآوالجماعةلمعرفة

بريء3"إني:وقاليديه2."ابيلاطسغسلوعندما.الأخرىوالمدتللجماعات

بوجههكفرهشدةعلىاليهوديالجمعصرخا!،أنتمأبصرواالصذيق،هذادممن

"توماسايستطردثما.24-25(27:متى)إنجيلا"!بنيناوعلىعلينا"دمه:قائل!ين

سمعت:فيقولتنضمروا،الذيناليهودأحدإلىسمعهماناسبا،تحليلاتهجما

الأنبياء.مصافإلىرفعوهحتىيجفونهكانوارجلعناليهوديالصالمهذامن

الدمأنالشكيقبللابمااتكدواايلي:بماحياتهأواخرفيالرجللهمتنئأوقد

تعاقبونالذيالدفينالعذابهذامنإبرائك!اعلىالقالروحدههوالمسيحي

الفكرةلهموطرأتتو!اس-يرويهما-علىالقولهذااليهودتلقفوهكذاا.بها

اللعنةمنالدمهذايشفيهملكي،يقيمونوحيثماسنةكلالمسيحيالدمبإراقة

أباتهما")7(.عنورثوهاالتي

في:واليهود".البشرلةئحوالذب."الدمموضوعحولالهـمةالدراسةهذهانضر7-

+علآ+!+ثهولسأ.3،ء!!ط:11اا+ص!لأع*3ول4ي!لا،ا+،ول33ح3أأ،حح1ي!لا62+ول!4001ثهول4أح*أ؟كه

،أ"ولثها11:+وللأ)أ3،-اهأح!هاول!34هحأهها!أحثها)ول4لاألأ!.(1981)،!3+ول5.أ+أ5ش!ول!اأ5"هم.ا*

ط،8يم4،ولهط04ول،1ول!9،".17674-1.
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رزةقاسعد

التهمةعناصرمنبارزاعنصرايشكلأصبحتوهـاسيقولهماإن

اتخذتهاالتياللاحقةالصيغمنصيغةمنهتخلوتكادفلااليهود،إلىالمنسوبة

تهمةينفي!االرابعإينوسنت"االباباأذاعهالذيالمنشورأقكما.المذكورةالتهمة

التعبيرليس-الشرقفيالتهمةظهورمنقرونستةحوالي-قبلاليهودعنالدم

بهأفتىماالخلفتبئىفقد.الرسوليالكرسيموقفعنالأوحدالرسمي

الدمتهمةبهاأدينتالتيالصيغةمنشيءب!يرادهنانكتفيسوفلذأ.السلف

الذيالمنشورفيجاءفقدا-1276(.)271العاشز".غرلغوريالباباعهدعلى

يلي:ما272)سنةأصدره

اليهودآعداءيوجهثمآولادهم،يفقدونالمسيحيينبعضآنأحيانا("يحدث

ودمائهم.قلوبهملتضحيةالخفاءفيوذبحهمالأولادأولئكاختطافتهمةإليهم

قداليهوديحسدونالذينالمسيحيينمنغيرهمأوالمذكورلنالأولادباء2إن

اليهودراحةلإقلاقذهـلعةذلكمنيتخذوالكيأولادهمإخفاءإلىيلجأون

ادعاءاتذلكفييذعونوهم.عليهمالمترتبةالضرائبلدفعمنهمالمالوابتزاز

بينما.ودمهمبقلوبهمللتضحيةوذبحوهمالأولادأولئكخطفوااليهودبأنكاذبة

حتىوشريه:اكلهأوالدمتضحيةصراحةعليهمتحزماليهودشرلعةأننعرف

أمامذلكصحةثبتتولقد.المخالبذويمنبالحيواناتمتعلقاالأمركانولو

عليهوبناءالمسيحيالإيماناعتنقوايهودولواسطةعديدةمناسباتفيمجمعنا

وتحتاليهودضدمماثلةتهمبإلصاقمسيحيشخصلأيالسماحعدمقررنا

!")8(.النوعاهذمنستار

التلمود،وكتابالدمتهمةبينتربطلمالبابويةالمنشوراتأنالواضحفمن

لعقاتدالتلمودتضمنبسببتحصللمالسلفعهدعلىالتلمودإدانةلأن

التلمودأسفارفي!انولو.المسيحيالدمباستنزافمتعلقةشعائرأوتعاليمأو

إلىتعمدكانتبل،وتداولهونشرهطبعهالمراقبةآجازتلماذلكمنشيء

الإيصان:أضعفوهذابه.والتشهيروتبديلهحذفه

مما.منقطعةفتراتعلىوظهورهـاالتهمةانت!ثارمنيمنعلمكلهذلكآنغير

التساؤلعلىوالافتراءاتالاختلافاتهذهلمثلرفضهمأعلنواالذينيحمل

اليهودأنطالماعام.كلاليهوديالفصحبمناسبةتتكررلاالتهمةأنكيف

سنة؟!كلبينهمفيماالقرعةوللقونباستمرارالمسيحيةالدماءإلىيحتاجون

132-صبق.الس!المصدرم!ي3،ظداوانطر21-22.صالسصبقالمصدر"(5".راجع8-

ول.لا!ا)آه"ه!حل!!س!!هل!!كر،هأح"هس!م2721،7):)54
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والصهيونيةالتلمود

تهمةعنوبمعزلالتلمودإلىمستقلةنظرةبوجودالقوللنايجوزلذا

معاديةتعاليمبوجودالقائلالاعتقادمنانطلقتالنظرةهذه.الدماستنزاف

منزلةفيالشفويالتقليديحفوناليهودولأنالتلمود،آسفارفي!!سيحية

جدا.رفيعة

الكتبدحضإلىالراميةالحملةفيبارزادوراالدومينيكانالآباءلعبوقد

العربيةتعقموامثلماالعبرلة.اللغةتعفمعلىفعكفوا.التلموديةوالتعاليمالربانية

وتأتيحر!.مأزقفيوضعهمأوومبادلتههـااليهودكتبإلىالوصولبغيةأيضا،

طليعةفيأ-1274()225مارتنرايموندالدومينيكيالراهبأعذهاالتيالكتب

ومحاربةالتلمودبمحتولاتللتعرلفعشر:الثالثالقرنعرفهاالتيالمحاولات

بأسلحتهم.اليهود
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رزوقأسعد

"4أفضلهماكأجانبمقاقتلوا11-ج

والغاياتالأهدافعنتكشفلكتبهمارتنرايمونداختارهاالتيالعفاوينإن

ح(أ"3*دا،فىاليهود"أفواهاكغعنوانهكتابصصاحبفهو.ينشدها!انالتي

!واجالاقىالذيالكتابواضعأنهمثلمادالا(،+آهعهح!4=ل!دالمل!ص!21آهس!،ا،دلاء)3

تحدياتضدالمسيحيالدينعنللدفاعالمتحمسةالأوساص!فيالنظيرمنقطع

أ!لماع(5أعأس!4"االدينسيف41أوا"الإيمان""خنجربه:ونعني.وافتراءاتهـماليهود

المؤلف:قولمنمستوحىالغنوانهذاكانوربما1778)و(.عامنشرهالذي

بهذايضربوهملكياليهود،أعدائهمسيفعلىيقبضواآنبالمسيحيينلأيحسن

.86(ص.بقلساالمصدرا،ح!223،صأنظرا).1السيفا

التلموديةالموادجماتنحصرالتاريخيةالوجهةمنالكتابهذاأهميةأنعلى

المثالأصبححتى،اللاحقةالعصورفيلاتاهالذيالرواججانبإلىجمعها،التي

اغدراضدآلفوهاالتيالكتبفيمنوالهعلىونسجواالكثيروناحتذاهالذي

الخ.12وعنادهموصفاقتهمناتهموخباليهود

إليهالمشار..يسوعحياة."سفرمنكبيرةمقتطفاتكتابهفي""هـارتن."نشرفقد

السادس)القرنبعدفيما32لوثرا"مارتنوقام.الاسمذكرعلىالإتياندون،نفا،

الذيالألمانيالمستشرقنشرهك!ا.الألمانيةإلىالمذكورالسفربترجمةعش!

17(.)1633-؟هفاغنزايل"اكرلستوف""يوهانلليهود:المناوئةالوثائقلجمعاهتم

فهو:الكتابالهذال!املالعنوانأ!ا9-

،+لأ!"لماول64+أ+ثهول:ااأكالا!5آع4أحول47حلا،!3لا!ا!م30اس!ألا!4عهثط01

!أرتناارايمونداإنس!"+(34*،3كه4؟؟أمم!حا4ء"هاءلأح+5)!أ:اليهوديةالموسوعةتقول

المسيحيةحقيقةعلىيبرحنلكيإليهالمشاركتبهوآف3؟2).عامبرشلونةمفظرةحضر

فيتستطردثم.اليهوديةتوالمصنفليفالف2كثالموجودةالكتباتإلىبالاستنادوصحت!ا

ل!!تمقتطفرهي،نيةالربوالمدراشيةباتالكتمنمقتطفاتيضمإنهبقولياالكتأبوصف

العديدأركصا.للنصوصالصحيحةالقراءاتتإثبعلىعدت!مصإذلاتالصبعضرفيآهمية

.الأخرىدرالمصطمنأيلدىصروفةضحيرهي..!ارتنأوردهـاالتي؟النصوصالفقراتمن

مصدرهـا.ووثوقصحفاحولاختلافعلىالعلصاءيزالولا
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رالصهيونيةالتلمود

ضمتالتيالشهيرةمجموعتهفيالعبريالنصمفابلاللاتينيالنصمحوضع

عكفثم.للمسيحيةالعداءتضمرالتياليهوديةوالكتاباتالنصوصمنالعديد

.()5)وافتراءاتننهجماتمنفيياوردماكلدحضعلى

الثالثالقرنمنتصفإلىيرجعالذيالتقليدفيتستوقفناالتيالنقطةأما

الربانيلسانعلىالتلمودفيالواردةالشهيرةالعبافةتلكقصةفهيعشر

آحسنبينالرآسوهشموا،أفضلهمالأجانبمناقتلوا21"(:يوحايبن."شمعون

0174!امباربسفيجرتالتيالمناظرةأثناءالعبارةوردتهكذا.الآفاعي"

ذكرهاثما."يتييلاالىاخامالتلموديالشارحوبين"دولين"نيقولاسالمرتدبين

القرثن،عبرالمصادرشتىعنهونقلتهاالذكر.الآنفكتابهجما"امارتن""رايموند

محاكماتأثناء؟"العافية"(أبوالحاخامبهاقامالتيالترجماتفيظهرتأنهاحتى

الحيةرأسمنالنخاعاستخراجمنلابدإنهااالأتي:النحوعلى)0184(دمشق

:آخرىعرييةترجمةفيإياهاللعبارةأوجزصيغةوهناك"")11(.الأجانبوقتل

!دتآنهاكماالإسرائليين"2)17(.غيرمنالصالحاقتلتشمعونالرابي."يقول

للماعيةالرضية"الصحيفةأوااالمكتومالدما!إظهاربعنوانشهيرةمخطوطةيخما

المعتقدرفض"!الذي!"نافيطوسا"الحاخاملواضعها:ااالعبرانيةالديانةانهدامفي

قانونبا"".راهباالنشاكعيشةفيودخل،المسيحيالإيمانواعتنقالعبراني

6!ا،وسنةومطبوعة،البغداديبنجاديتوماسإلىمنسوبةالعربية)الترجمة

صيغةوهناكا(.)8918()3عامنسخهاجرىعليهااعتمدناالتيوالمخطوطة

"صراخ:كتابهفي"فارس".حبيبأوردهافاوفيطوس."(ا)آونافيطوسلكتابثانية

)1918(:مصر،،الجامعةأمصبعة)"التلموديةوالذبائحالحرلةبوقفيالبري

الخفا،عناكبعليهنسجت،الأيامقدي!اكتاب"اوهوأ"،المكتومالدمسرإظهار!ا

المذهبالتاركناوفيطوسالحاخاممؤلفهالخضرا،تونسمكاتبإحدىفي

ا!.البغداديبنجاديتو!اسومترجمه،المسيحيالدينجمااخلوالدالعبراني

51-لأهط!+ولح"أم3أثاف7لاء؟!+ء5أ1101ح+ا!12ء+ث!3ول،،!ءثه01(اول14+ه،1861).

ف!اوأض!لورانأشيلعناللهنصريوسفالدكتورترجمياالتيالتلموديةالمنتخباتانظرا-ا

18(،فى9مصرالممارف،مطبعة،الأولى)الطبعةالتلمود"ا،قواعدفيالمرصودا"الكنزكتابإلى

161.ص689).،بيروت،الظنيةوالطبعة

ث!36.ص.أعلاهالمذكوش!ارسحبيبكتابكأاجع-12

.الصابرةالإشصارةبهذءالأننكتخميلذابعد.فيصاالكتابلك"عنالحديثيردسوفا-3
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وثرشأسعد

يلزمإنه"يلى:ماالثامنةالصفحةعلىنقرأنافيطوسأصةمخطوففي

أعني،بينهمفيماالأجودفاقتلوا،وداعةا!ثرالحيةرآسمنالنخاعيخرجأن

حبيبنشرهالذيمماالنصفيالتاليةالصيفةنجدبينماا.المسيحيينبينمن

الحيةرآسمنالنخاعاستخراجمنلابدآنهالعبارةهذهمننف!اانفا3فاكأس:

أخفىكمامنازلهمقيأولادهمأعزيخفونالمسيحيينأنونفهم.ثداعةا!ثر

الأثلادآجودأصلبفينسعىأنإذافعلينا.بيوت!مجماخيوله!اأنجبالمصرلون

11.عليهايقدرالتىلالطرلقةمسمحىقتل15عل!همنادىكل.الدأ\.؟3 هـجب--ي!وو2هـرص

،3؟-35+(.صالبرفي."،3.صراخ:إليهالمشاش)المصدث

لسانعلىوردتالتيالعبأشةنصإن4)14(لابورتوناريتش!اردالسيرولقول

(:الإيمانا"خنجركتابعن)نقلاالأتي:هوشمعوتالرابي

-3ا/،3؟،لماهء"،حط،!!ا+3أ2+33"؟س!ك!حولأ،اح!،+43آهء"أ"حأظهم3س!أ+شأ!ظ

لا؟؟أ3ح"أس!؟حثه4.

لدىمثلمضربالىتحولتالعبارةهذهبآنمقتضبةحاشيةيضيحناثم

!العرب

فيمكنذكرهـاالمتقدمالعربيةالترج!اتعنهنقلتالذيالفرنسيالأصكأما

إلىالمنسوبالتعردبعننكلايلي،كصا)17(مونيوألبيركتابفيعليهالعثور

العافية:آنجيالحاخام

"لماهكاثاأ3لمااأح+!*4أ(:آء(،لاس!7خا+أحاالاح43ح33،صأثعولحهح33،أعخحثع!3س!بر

ثهاح،!أ3ياأء،ولااس!.المالهخفي؟-ا+!ا!حولأفي،".

نافيطودر:الحاخاملكتابالفرنسيةجمةالضعنونقلى*.

،،،أ!لأءح3للماأح،اس!!كاماثها+لآاك3)،+ا+اافي،ا!؟لاكاعس!7ثه4أهول3لاأ7ثاولحأ(:

(،!لاه3لاء3"لأولول43حافي9لما1لما!"ايا!04ا،*س!34!!س!س!ولأ3،أ)أ3لماأ"3أ7حأأ.ا3

شأ(كا،ل!خشأشاسا/!-أ)احا،كا((دا01-طاكاأااخااأاظ)،.الا.خاا1ح.ا(اشافىأخاأخ.اأعا!ارا.

الذائعةالعبارةهذهقطعتهـاالتيالمسيرةمقابعةأبداالصعبمنليسر

)0184(،دمشقبم!اكماتومرورا)0124(الشهيرةباريسمفاظرةمفذالصيت

-314اما"ثه؟خا3لالا!.+3،مح؟+.4س!ا1لأ.+ءيلأفىلالم،حلأ+ثط-)يماافيلأ+0113؟حشأ،فىاغم07؟مءخ

أ+"حاالاوللأ،،5لمأ-ا+4أا+،،1+ا؟،س!حية.،كم91105أ(04+لاس.ول81)؟فى-

تر)-احكاا!لمالأ+،،يل!.الا،لأاشاخ13ح+اك!ااا!لااح%!6*ء،،فى-(ألال3001!كا!اغحلا.3د!لةلا)،دلأا3.(+5+الا

13،!(افى.)و))4!."2ل3(ح.0)-3)(الأ7
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لصهيونيةواالتلمود

للساميةالمعاديةالكتاباتآسهموارتفاع،الماضيالقرتمنالأخيرةالعقودحتى

علىتبعثوالتراجمةالنقلةلدىبهاوردتالتيالمختلفةالصيغلكنواليهود.

العلصاءيفسروكيفعنه؟اقتباسهاجرىالذياليهوديالمصدرهوما:التساؤل

بصدداليهوديالرأيإلىالتعرفمنإذنلابدولشرحونها،العبارةتلكاليهود

بهـا؟المقصوديكونتراهوعمن،العبارةمصدر
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وقررأسعد

احرب"،4زمقثطأفضله!ااقتلواا-اد

وطولل.حافكتارلخإلىالتطلعلهايحقتقدمفيماالمذكورةالعبارةأنيبدو

الحاخاممعحولهادلتب.ادونيننيقولاس31المرتداليهوديآنإلىآشرنافقد

اليهوديةالمصالرتؤكدبينماالتلمود.مناليهودموقفإحراجبقصداايحييلاا

."سفرهوالمصدرهذا)6)(.العبارةمصدرعنسؤالهلدىبالنفيآجابدونينآن

بينمنالآفضلاقتل"ا:الآتيالنحوعلىالعبارةترد،ولأ!ء،03(حيث)15ا"الكتبة

،،.لأد)3أثمءكاس!؟اآهح؟،+آلأه!+أسأ+ا،51ثه*3،)(1)17(الحربمنزمنفيالأمم

طائفةإلىينتمي!انأ،صوحايابن"اشمعونالصاخام،الكلامهذاقاتلأنوالغريب

وتمسكوا"منظمةلااجراتمباعتبارهاالحربكرهواالذين)ثهح،أس!ك!ث!ح(الآسينيينا"11

علىللبرهـانالتاريخيةالأدلةمنبعدديأتيبلوغجوزيفالكن.4تقتلا"لابوصية

ذلكآنرغم،الرومانيةالإمبراطوريةضداليهوديةالثورةفياا"الآسينيينااشتراك

إلىيصلحتىوالاجتهادالتفسيرفيويستطرد.الدينيةقناعاتهمم!!يتعارض

ارتكابيجريالحربوفي،مقدسةحربا!انتالوثنيةروماضدالثوفةبانالقول

ثم.المحاربأوالمزاتلإلي!اينتميالتيالمكانةعنالنظربغضالجرائم

بعنفالحربتلكيخماالأسينيونا"ابهقامالذئيالفعالالدورعلىيستشهد

الر؟مان.أيديعلىلاقوهالذيالاضطهاد

زع:متبلاشمولاواكثرهـادرمصصأه!امنوهو.لىالفاالمصدرانظرا-6

-!!.15لأا)!ح130.3؟ح.ااألأفي!)ع*ول4،يس!ل!أ،،3لأول11،)(ا!7(حآهك!++،+!حل!!اعأ،المةا0،،6،1!اع

لاالأ44أع157؟ح01،03حولع)ا؟ي+مةولظ)3أأ5+؟لأ"ء4.حدا5الأك!س!االأأس!!،3ح07،ع!لأ+.3؟+حأ4حول+!الأ،

ص!4ألا،!،5؟أس!ء،+ولأمشا+!أح/ولأكه3حكا!3هكاه!(!ءامأ+للا-ءأول.2791).3حح!.2لا4.

اليههوديةللعقيدةوفكاالهـثصاملالكفابهذاليفتعلىآقدم(لأابلوحبأنالتنولهمنهفاولابد

نصوصرلهاتعرضتالتيوالتحريفاتالتزولراتجميعإلىفيهوآشصرت!اليم!ا.معهـتمشبا

أنهكصال!صامية.آعداءيديعلىني!الربالكذباتمنلك1رضكلير!روغالشولصنو.التلمود

ضداروهلنغ3الشهيرةالقضصائيةالدعوففيفييناالمصاكمالمقدمإلرآئيإلىكفابهفياستند

المستشرثمنكلياأتيهؤلا!رأسهـعلىالمحففين،المسيحييزالخبراءبانبمنيلو!الأ

.!!ونشهشغستآ"هوتيللاال!اال!اوانولدكهوردثيو.لكميرا

يلي:كصافهيالعبرانيالنصرعنوفونشهنولدكهبيام!التنالترجمةآ!ا-17

اكا!3"301أ+لا،ول،؟،حلآ+55م)،لظط3أ،لأ3أ4:أ!اا1ء،الأ7!مح3451+)(لألأاء؟،ل!5لأ+أأ،ا

ء،+ا،)،م،و*".!3(هع-لمأ!+ا51،!)5.

73.لأصاعهـصابق.االمصدرراجع-
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والصهيونيةالتلمود

يذكرهمثل!ا.الأقدمالمصدروهواالعبارةلتلكأخرمصدفاهناكأنبيد

مقالاتهفي".بورتون..ينقلوعنه..،الإيمان.اخنجركتابفي.مارتنا.رايموند

عنامقالةا:آياأطءس!لاا،،1!هس!كاب""3!)!؟3يعرفالمصدرهذاذكرها.المتقدم

النحوعلىالنصبترجمةالمحقفانالخبيرانقاموقد7"")*(.14:الخروجسفر

تجنيدمنالفرعونبهاتمكنالتيالكيفيةعنالسؤالالمقالةاتطر!ا:الآتي

عنتتحدثالتوراةبأنعلما،لجيشهالتابعةالحربلمركباتاللازمةالخيول

بيائمهمالإسرائيليوناصطحببينمالالطاعون،.المصرلينلهائمجميعإبادة

عنيحدثنا02(9:الخروج)سفرلكن.هناكالبهائ!امنشيءيبقولم،معهم

مواشيهمإنقاذمنوتمكنوا(،الإسرائيليين)إلهالربكلمةخافوامصريينوجود

لقنهملقد.الإسرائيليونفعلمثلماتماما.المناسبالوقتخلالالإسطبلاتنما

أصبتتالربكلمةالخائفونالمصرلونآنقذهاالتيفالبهائمدرسا:الآمرهذا

:القولعلىدرج3ا"شمعوناالرابيفإنلذا.الإسرائيليينيتهددخطراتشكل

.(لأأ)!االأفاعيبينمنالأحسنرأسواسحقوا،الأممبينمنالأفضلاقتلوا"ا

علىيشتمللاللعبارةالأقدمالمصدرهذابأن"بلوخ""الرابييستدركوهنا

المطروحالوضعلأنلها،لزوملاذلكإضافةبأنفيرىا.االحربزمنفي11القول

ثمحرب(..ا.حالةوهيالأحمر.(،البحرمعركةقبلاليهود"حالةإلىيشيرللتعليق

علىتعليقه!امعرضأ؟"!30+(في)3،3ا!الإضافيينااللشراحأخرىبأقواليستشهد

الشائعالتعليمبصدديوسفالرابييقولب(:)26زارا"ا،ا"عابودهسفرفيوردما

ملزماالمرءيكونلاالصغيرةالمواشيورعاةالأصنامعرابدتيحالةفي"3بانه

من131ص)انظرفيها".إلقاؤهمعليهيتوجبلاكما،الحفرةمنبانتشالهم

فينقل(.الرابعالمجلدنزيكين!".""سدر،البابليالتلمودفيكا!،ا!240"!عثهسفر

للشراح:التاليةالإضافات

الأقوالمنهذهـالسلسلةجامعبأن)(6)صالسصابهت،)المصدر+اس!،3"5ذكر)*(-

الحبرهذايكونفهل؟(.014-)65؟ااإسماعيل11الرابيهوالخروجبسفرالمتعلقةوالتفسيرات

اليهودفي؟النغرللة""3)ابنعلىالردرسالةفيحزمابنإليهآش!أرالذيالكتابمؤلفنمسههو

.ا،الإسرائيليينغيرمنالصالحاقتل11لا:3المرصودالكنزا)وفي925.ص.نشمهالمصدر8)-

:يقولالفرنسيالنصنجدبينصا84(.صال!بق،المصدر

1111لملا!ملا(س!!ص!ا3أ"لا3لأا+هث!أش!ح39ألأ+عاعثهأح!،54517!ا
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قائلا:ذلكعلىاعترضتواذافيها".بهميلقيولامنها،ينتشلهملاالمرءإن"ا

ا،الآممابينمنالآفضل""اقتلوا:يقول15(الفصل--الكتبةسوفرلم)سفر"الكن

هوذلكعلىالجوابفإنللخطر!ا،حياتهمبتعرلضملزماالمرءيصبحبحيث

هذهبانالآورشليميالتلمودمنا"قيدوشين"سفرفييردتفسيرهناكيلي:كما

7(:14:الخروج)سفرفيعليهوالبرهان،الحربزمنعلىإلاتنطبقلاالعبارة

خافواالذينأولئكبينمنبهم؟جاءآينومنا!.منتخبةمركبةستمائةوأخذ11

الآوثان،عبادةعلىالأمميونيقومأنتصاماالجائزمنأنهورغم.الربكلمة

إلمابهميدفعأنللمرءينبغيفلانوح.لأبناءالسبعالوصاياضدالإثميرتكبواوأن

)91(.طبعا(،الحربزمنعدا)فيماحالآيةعلىالحفرةأسفل

الأصليالنصتبرلرفييستنداليهوديالموقفبأنإذن،،تقدمممايؤخذ

يسوقونهماذلكإلىأضف؟ا.الحربزمنفي11القائلالاستدراكإلىللعبارة

الصحيح.التاربخياطارهإلىالقوللإرجاعوأدلةحججمن

النص!هذايستحضروناليهودأعداءأنكيفامثلا،/يستغرب""بلوخ/1فالرابي

ا..المسيحيينبقتلملزمونالحاضرالعصريهود"أنعلىخلالهمنيبرهنوالكي

لانتهاكقربعنشاهداكانا""شمعوناالرابيبأنالتاريخيةالأدلةتؤكدبينما

يحقفهلا")02(.".هالريانالإمبراطورعهدعلىالوحشيوالإرهابالقدسحرمة

المسيحيينتشملاغوييم"االفظةآنالقائلبالتفسيريقبلأنالمنصفللباحث

لفظةأنفيهريبلامما؟الأوثانبصابديالدلالةمحصورةوليستأيضا،

علىاليهود"اا"غيريشملمدلوللها*ألأهك!(-أ،+س!ك!)3ءاا(الأمم"أوالأبانب"11

المسيحيةإزاءتاريخياالعدائيةالمواقفعنببعيدالتلمودوليس.التعميمسبيل

المسيحية10فيترىالتلموديةالنظرةبأنعلمنامتىخصوصا،والمسيحيين

معتتسامحأنليبالتاعليهافيصعبا،االيهوديةالهرطقة11مننوعا"لأالأولى

تاريخياالمعروفةال!ائفةتلكوهمعليها،الخارجينأو"االمنشقين/

أمم!حر(.3أ-أ"صأول!أ(3.)5اليهودالمسيحيينب

والمحاكماتالمناظراتأثناءالكثيرالجدلحولهاأثيرآخرىلفظةوهناك

.)،،،لماطول("اعكوم"الفظةبهاونعني.الماضيالقرنأواخرجماجرتالتي

وفونشه(.نولدكهإعدادمنهوالأصلعنالمترجمالنص)و،نفسهالمصدر9)-

021.ص،نفسهالمصدرانظر02-
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والصهيونيةالتلمود

د"!عبدةمختصرةصيغةبمثابةاعتبارهاعلىيصرونالتلمودعنكالمدافعون

المنتقدونيؤكدبينماكاه(!4،+أ؟كااس!هطلما)؟مها!2!!!".النجوموأبراجالكواكب

كونهاآلمصاسعلىعاروخ."،الشول!انفيللمسيحيينالصتادةاللفظةبأنها

،أ،!40؟ول(أع،أحلما،33لما!ا)ا؟(ومريمالمسيحا"عبادة:التاليةالعبارةختصر

الصحيح؟الرآيصاحباهوفمن)،+!أ!د!!!

خيرتمثلباعتبارها،المسألةهذءعندقليلانتوقفآنالمفيدمنكانربما

التلمودعنالمدافعينبينالقاتمةوالمجادلاتالخلافاتعلىوأصدقهتمثيل

ضدالاتهاماتشتىيسوقونالذينوبيه!،اليهوديةالدينيةالمصنفاتمنوغيره

الكتب.تلك

بأنالقائلفأيهلتدعيممثلا/."روهلنغ".،الدكتوريقدمهاالتيالحججهيفما

ا؟اومريمالمسيح!؟عبدةأوالمسيحيينعلىللدلالةالسرلةاللفظةهيالعكوم!ا"ا

عليها.اليهوديةالردودإلىننتقلثماولا،بهالنبدأ

الأروهلنغ"ا:الدكتورإليهايستندأدلةهناك

الشرعية،الأحكاميضمالذيالمصنفوهوعاروخ".،."الشولحان:يقولأولا:-

علىبأن؟حء53(-)*ألألأةول!االحياةا"طريق:الأولالقسمأوالطورا!11-في

هوالصليبأنوبماصليبا.يحملا"عكوم"اأمامهمنمرإذاينحنيألااليهودي

المسيحيين.علىتدلالعكومأنبالضرورةذلكعنيتبع،مسيحيرمز

وتكرارا،مرارا،وتصنيفهعاروخ".ا"الشولحانبجمعقامواالذينيذكرثانيا:-

والمستقبل،الحاضربالزمنالمتصلةالمسائلسوىكتابهمفييتناولونلاأنهم

"ا،والنجومالكواكبا"عبدةحقاتعنياللفظةكانتفإذا.الماضيإلىالالتفاتدون

1572،عامإلى)إشارةخلتسنة003منذكراكوفلأقمحلها.فيليستفهي

النسخفيتظهرأ-1572()052إيسرلز"."موزسالرابيإضافاتأخذتعندما

الكواكب.عبدةتعرفلمعاروخا"3(الشولحانكتابمنالمطبوعة

محظوراليهودلأن،المسيحيونهم"الأصنامب"اعبدةالمقصودإنثالثا:-

.المسيحيونيذبحياالتيالحيواناتلحومتناولعليهم

65.ص،نفسهالمصدر21-
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ماخوذةعباراتإلىوآخ!امهمفتاولهمفيالحاخامونيستندرابعا:-

تقريباالحالاتأغلبفياالغوليمالأايدعىحيثعاروخ"،"الشولحانمن

بااعكوم./)22(.

السرلة""اللفظةباعتبارأيبدفإنهالحججهذهعلىاليهوديماالردأما

حيرةفيالساميةأعداءإيقاعاليهودآخدبهاأرادنكتةمجرد"المزعومة

إثباتيولقكيدبلوخقولحد-علىاليهوديةالأدابفيفالمتبحر.وارتباك

مطلقاتردلاا!"ح(اليونانية)،3(كرايستا"!لفظةأنيعرف-والثقاتالخبراءمن

عبرانيةكلمةلصياغةاستعملتقداللفظةتكونأنيعقلفلا.عبرانيآثرأيفي

يلي:كماأعلاهالمذكورةالأدلةتفنيدإلىينتقلثم.جديدة

الذيالمراقبعندياتمنهيصليبا("يحملالذي!.العكومعبارةإنأولا:

،بلوغقولحسببها،)والمقصودعاروغللشولحانالأولىفالطبعات.النصراجع

توأمستردام2017:براغوطبعة،495):كراكوفوطبعة576):البندقيةطبعةهي

علىللدلالة("عكوما"منبدلالأهك!!.غوي""كلمةتستعمل1782(وفورث:1754

الشولحانمنهتحذرالذيالأصليالنصأنكمااليهود.غيرمنالذينجميع

تسميةعليهوأطلقكارويوسفوضعهالذي!"طأص!!ا؟حء301اايوسف)"(بيتعاروخ

ولوعكوم"..21وليسغوي".21لفظةيستخدم3(الما؟ح+كا!اسأ)،)كالاعول".الموضوعاللوح"ا

يدإليهاتمتدلمالتيالقديمةالطبعاتإلىالعبارةبهذهالمتسلحونرجع

فإن،عليهبناء.هناكالمستعملةاللفظةهياغوليم"ااآنلهملتبجن!المراقبة

نأدون،النصفياللفظةهذهإقحامعنالمسؤولةهيالمسيحيةالمراقبة

كانإذاماللتكدبدقةوالمبنىالمعنىفحصمشقةأنفسهمب!االقائمونيكلف

لا)23(.أماليهودغيرإلىمتعمدةإساءةمنهناك

عاروخا.."الشولحانإلىالأقوالتلكنسبواالذينمنوغيره("روهلنغ(.إن:ثانيا

المصئف،اهذجماذكرهايردكثيرةتشرلعاتوهناك.بالضبطمصدرهايعينوالم

65-د!6.صر،نفسهالمصدر،الأدلةهذهسردفيبلوخإلىاستندنا27-

اصليباميحملالذيالآجنبيب"االمقصودباناليهودافعينالمدإقرارإلىهفاالإلت!ارةتنبغي23-

حصلتالإلم!اءةلكن.قدرهممنالحطعنالأصليةالعبارةتنمولاشك.دوتالمسيحيونهم

إلىالمسيحيونتحؤلبحيث("عكومإلى..غوي..مناللفطةتبديلعلىالمراقبينإقدامبعد

68(.ص،نفسه)المصدر14.والآوثانالأصنامإعبدةا
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الكثيرهناكآنكمااخر.مكانآيآواكراكوف"فيشاتعةتكنل!اأفارغع

طويل.بزمنالمذكورالمصتفجمعقبلبهـاالقيامبطلالتيالفرائضمن

القانون11:بأنا!(صموئيلاالرابيعنالصادرالمبدآذلكبالناعنيغربآلالجب

مفعوليبطلمما.اليهودالمفيهايقيمالتيالبلادقانونهوبهالمعمولآوا!صحيح

اليهودبإقامةالارتبأطوثيقةكانتالتيوالقوانينوالشعائرالعاداتمناتحير

الكنيسةشنتهـاالتيالشديدةالحملةتلكنتذكرآنبفايجدركماو!لنهم.في

منهاآقليكونوالم!التلموديون.الأصنامعبادةضدعهدهاأوائلفيا!سيحية

الوثنية.العباداتتلكم!افحةعلىغيرة

!أنولوحتى،الحيوانلحماكلاليهوديعلىمحظورآنهالمعرثفمنثالثا:

الذفيأحيكنلمما(.القاعدةمنالريانييناستثناء)دون،خريهوديذبحمن

نصوهناكالذباحة.آحكامفيومتمرساالشرعيةالمؤهلاتعلىحاصلا

يحظرالآطعمة(قوانينيضموهوالتاني،)الطوراعاروخاالشولحان11فيشرعي

يعبدونلاالذينمنكانولوحتىالشعاتريما،بالذبحالقياماليهوديغيرعلى

3(.لمالأؤه-أس!ول!حع30)س!،لا)حالدينلماإحديثاالمهتدينالنزلاءمنأو.الأصفام

كتبهمعلىولفتروناليهودضدالاتهاهـاتشتىيسوقونالذينإنرابعا:

الرقابةتلاعبمنأفلتتالتيالأصليةنصوصهاعلىالاطلاعلهميتحلمالدينية

بلغتالقحةلكن4.وا"العكوما"االمسيحيين11بينتميزالربانيةفالأحكام.وتبديلاتها

مثلا،عاروخا.،الشولحان11ففيوتزليفهـا.النصوصتحرل!ناحدإلابالمرتدين

نجدبينماأتحصيمها.وبإزالتهاالأصنامعلىيعثرإنسانككيأمرقولهناك

يلي:ماإلىذلكيحؤل(جوستوس)الدكتور"بريمانأرونااالمرتداليهودي

يمتماوكل(المسيحيةالكنيسة)فيالصوروتحطيمباحراقملزمالي!وديإنا

الأشباءجميع)أيللكنيسةخصيصاصنعهجرىأوالعبادةخدمةإلىبصلة

"!الشولصانيشددوحيهنى("ا)24(.المسيحيةوالش!اترللطقوسالعائدةوالأدوات

ونافذةصالحةتعدلمالممارساتووالأحكامالفرائضمنالكثيرأنعلىاعاروخا

حيثماا،"اعكوماكلمةاستبدالجمايمضونالمفزلننجدالحاضر،للزمنبالنسبة

.)"مسيحي"بلفظةعليهـا،وقعوا

72.ص،نفسهالصصدش24-
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المنسوبةوالعبأراتالأقوالعنالدفاعجما".بلوخ"الحاخاميستطردوهكذا

الأساسيةالمضمونمنالتنصلدون،الدينيةاليهودكتبمنثغيرهالتلمودإلى

ومراعاةالأحكاممنالكثيرممارسةبطلانإعلانإلىباللجوءوآحيانا

واقامتهماليهودبسكنىرهنممارستهاآنآو،الزمنتخطاهاالتيالفرائض

مستقل.وطنفي

المواقفعنالكنيسةمسؤوليةإلىالإشارةدونتفوتهالفرصةيدعلالكنه

يمنعاليهـوديكانواذابه.والمؤمنينالمسيحيالدينحيالاليهوداتخذهاالتي

بابويمامنشمورفهناك.مسيحيةكنيسةمنبالقرببيتالنفسهيبتنيآنمنبتاتا

اليهمودلمنععمشرالخمامسال!قرنمنتصفافيااالثانيابيوساالباباآصدفه

أخ!رىتاحيةإلىينتقلواآنعلى،فرانكفورت!اتدراثيةجوارفيالإقامةمن

لكيالصنبرإلماالشعانينآحدعشيةالمطارنةأحدصعدولطالما(2.المدينةمن

الألامآسبوعكانفقدا)25(اقتلوهالذينمنفاديهملدمالانتقامعلىالناسيحث

لارتكابالمفضلةالمناسبةتلكالوسطىالقرونبدايةمنذ-قولهحد-على

فعلردودوثدتالتيالمسيحصلبت!مةعنيتحدثث!االيهود.ضدالمذابح

فيتساءلجرائها،منقاسوهالذيالاضطهادكلبعداليهود،عندالمدىبعيدة

خطرالذيمامن؟صلبوهآنهملووماذا.المسيحصلبواالذينهماليهود3"هل:بقوله

بأحدويستشهدا)76(.سقراص!؟اسمموالأنه!االإغريقمنالاقتصاصأبداله

أحدعلىالتالاالحساسالسؤالطرحمننفسهيتمالكلمالذيالحاخامين

:العقيدةشؤونفيالمسيحيينالثقات

الحليقة،بدءمنذالإلهيةالعنايةتدبيرمنحقيقةهومخلصكمصلبكان"إذا

الفعل،ذلكارتكبواآنهموتزعمونعنهمسؤوليناليهودتجعلونفكيف

للقدرةمرغمةأدواتمجردكانواأنهمطالمامذنبير،تعتبرونهمكيفحتىأو

نألهمكيف،أفعالهمكونتاالتيهيالإلهيةالعنايةكانتفإذا؟الإلهية

النهائيالخلاصحلوليتملكيإرادتهمرغمبهقاموافعلجراءومنيعارضوهـا؟

حلتثلركةكنعمةبنتائجياتنادوتحادثةولأجل،الإلهيةالعنايةدبرتهالذي

إليهةاستندالذيالمرجعبلوغذكر)رقد08ص،نفسهالمصدرراجع25-

.+"2ول،+أ،3هلأعآهأطح+حمس!ا،ح1113،"46.ه،(أهول5س!،7.)

نفسه.رلمصدا-7ل!
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والصهيونيةالتلمود

بلأبائنا،علىالانتقامباستنزالتكتفوالماوالحاضرةالماضهيمةالآجيالءلى

لكنكم؟مديدةقرونإلىآبفائهمعلىوالنقمةالغضبجامصبآيضاتريدون

الذيالمحبةإلهعنإليناتتحدثونكنتم،دينكمباعتناقإقناعنافيرغبتمعندما

وأين،المحبةهيفأينا".الانتقامإلهاوابالقاسياليهوديالإلهودعوتم،له!صطون

؟ا،)7؟(.الانتقامهو

ينبغي،اليهوديالجدليللموقفبارعامثالاالسؤالهذااعتبارلناجازفياذا

نآمنذالتلموديةاليهوديةعاتقعلىتقعالتيالمسؤوليةنتجاهلآلاكذلكعطيفا

وقيامعشرالثامنالقرنأواخروحتىاليهودحياةعلىالسيطرةلهااستتبت

صنعمنليسالتلمودسياجضمنالمغلقاليهوديفالمجتمع.الفرنسيةالثورة

الضيقةللنظرةالمتعمدالتجسيدهوبل.اليهوديةالديانةلآتباعالمسيحيالعداء

الاستعلاءعندهمفولدتآنفسهم،إلىخلالهامناليهودنظرالتيوالانفصالية

عليائهممقاممنإلاالشعوبمنعداهممنإلىيلتفتونلاوجعلتهم،والانعزال

الصفوة"""اعنالدينيةكتبهمجمارصدوهـاالتيالقناعةخلالومن،وتفوقهم

المختار".الشعبو

واجتصاعيةدينية-منوالدوافعالأسبابفيالخوضمجالهناوليس

،واليهوديالمسيحي:الطرفينبينالمتأزمةالعلاقاتأوجدتالتي-واقتصادية

علىالعدائيةالنظرةانعكاسهوتقرلرهيعنيناماإنبل.الزمنمنقرونطيلة

حاولواالذينآولئكمنالكثيرلنووقوع،الدينيةومصنفاتهماليهودكتب

التقصيرأسرىأووالتحرلفالتبديلفرلسةالتلمودجمااليهوديةالنظرةاستقصاء

سواء.حدعلىوالنفوسالنصوصفيموجود:فالعداء.المسبقةوالفكرةاللغوي

الإطلاقعلىبمستغربليسأنهكما.بعيدةأزمنةإلمايرجعالعداءهذاوتاريخ

التلمود.طرازمنكتابضدوالمتعصبةالجائرةالآحكامتلكمثلصدور

ذلك؟بكلبالتلمودالعربيالاهتمامعلاقةماهو:الأني!اودناالذيوالسؤال

وليدةجاءتهلالتلمود؟عنالعربيةالكتاباتفيالسائدةالنظرةنشأتوكيف

لواعثمحزتنبيمألهاأم1أوروبةشهدتهالذيللعداءطابعهفيمماثلدينيعداء

الجوهرلة؟وت!اليمهالدينقنصاأعنخارجة

.8،ص،نفسهالمصدر27-
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وقررأل!معد

وربعقرنعلىينيفبماالتلموداختتامبعدكانالإسلاميةالدعوةظهورإن

د".الدين!ابرةإشارةعنبحثاالجهدوهدرالوقتإضصاعةالعبثومن.الزمنمن

شيئايتضمنلاالتلموداتلمجلدالشامل!الفهرسا"،د!"المسلمينآوا"الإسلامي

إلثصاراتهناكنعم،.والمفرداتوالمصطلحاتالآسماءثبتفيالقبيلهذامن

لاحقفصلفيلذلكنعرضوسوف"ا.إسماعيل"انسلوالىااالعرب"اإلىمتفرقة

السائدةالنظرةمتابعةإلىالانتقالاظ!نبنايجدرلذا.الدراسةفصولمن

وانطباعفكرةتكوينللقارئيتسنىلكيتقرلبا،عامماتةمنذالعربيةالكتاباتفي

النمطهذابلغهالذيالشأنعلىوالوقوفبالتلمود،العربيالاهتمامنوعيةعن

آورولة.عنالمتوارثالاهتصاممن
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الثالثالفصل

"المرصودالكنز"أمامالعرب

فنفثتالنتصرقى،أبناءبعض/لىالشفومريعحملتهالذيلملميكروبهذلمامتدوهكذ/..

لممتز/جبدمهمولممتزجت،عروقهممنيميكرولاتهاوسرتأجساده!ا،منيسمومها

ئحالذبا".كتيبحدهمأصدرفأ./لمهئجينالضالينولئكأأثرقتفوالملمذ.بالر/حء/لما

منوتملكت/لميكروب،فيه!اذلمكتحك!ا!منوغيرء/لبرقيصرلمخؤالتلمودية

طورعنوخرجولم/لإنسانيةفطرتهمفعكرت./لفاسدة/لأهواءنفوسهم

./لبشري/لتعقل

)*(ولىمص،لى9لملم،/ليهودأسر/رب"كظمفول:نسيم-

لمافلسطينامكتب3خدمةفييعملكان،مصرييهوديهوالقولهذاصاحبإن)*(-

نشرعلىودرجا-1391(.)129الفاهرةفياللامركزلةحزبعضولةإلىانضمثم،الصهيوني

النشاطشانمنوالتقليلاليهود.عنالدفاعمحاولاأنذاكالعربيةالصحففيالمقالات

التيالمعلوهـاتوتكذيبعنه،السياسيةالشبهاتإبعادوراءلسيا،فلسطينفيالصهيوني

الخطر.ناقوسلتقرعمنتظمةبصورةتنشرهااوخارجهافلسطينفيالعربيةالصحافةأخذت

الرعيممعمفول""نسيم"3أجرى1491ربيعفيفلسطينإلىا.سوكولوف"اناحومجاءوعندهـا

كتابهعن.مفولايقولا".".المقطمجرلدةفيونشرصأالقاهرةفي"اصحفية."مضابلةالصهيونيئ

ضدأص!ابهاوتقؤلهازعمهاالقيوالمزاعمالمفترلاتعلىبالرديختص31بأنه3اليهوداأسرار11

.(17-18)صاودينهمالإسرائيليين
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"4المكتومالدماسر-ا4

القرنأواسطفيالتلمودعنالعرببهاسمعالتيالكيفيةإلىسبقفيماأشرنا

ا(العافية"أبوالحاخامقامالتيوالشذراتالمقتطفاتتلكطرلقعن.الماضي

العربيةالكتاباتمراجعةخلالمنويبدو.دمشقمحاكمةأثناءبتعرلبها

وثيقنحوعلىمرتبطةبقيتالتلمودإلىالنظرةأدتالموضوعهذاحولالمنشورة

استمرفقدا".التلموديةد"الذبائحاليهودوارتكابالدماستنزافبتهمة

نأرغمهذأ.يومناوحتىالحينذلكمنذالأذهانفيقائماالارتباطهذا

نصوصلبعضبهاقامواالتيوالترجماتالمحاكمةسبقتالتيالتحقيقات

ااالبشريالدماستنزافو"عادةالتلمودعقاتدبينالصلةعنتكشفلمالتلمود

الدماستعمالتحليلمسألةجعلالتحقيقأثناءدارالذيفالحوارالفطير.لأجل

منه:جزءوهذاالكبار"".الحاخاماتأسرارا؟منسراالبشري

الدمأخذواإنهمقلت(:العافيةأبي)موسىأفنديمحمدإلىشبليمنا"س-

.حيواندمكانولورجسوهو،محزماليهودعندالدمأنمعالفطير،لأجل

الصادقين.منكنتإنذلك،لنافشر؟التناقضاهذفكيف

الطهورودمالفصحدم:تعالىعندهمقبولانذقافيالتلمود:بموجب-ج

التفسي!،.هذاعلىالعنتابييعقوبالحاخام)فصادق

؟البشريالدماستعماليحلكيفجليايظهرلاجوابكإنس-

منهيالدماستعمالكيفيةأنكماالكبار.الحاخاماتأسرارمنهذاج-

(1)1(.إ!أيضاأسرارهم

كبارعلىوقفا"الدملأ"سرجعلفيالرأيهذابأنأخرىمصادرمنيؤخذكما

وقوعقبلمعينةأوساطفيشائعةكانتالتيالأراءمنهووحدهمالحاخامين

جيءالتي)1837(العبرلةالكتاباتإحدىففي.الزمنمنبمدةدمشقحادثة

التاليالقوليضعالفينسونابيرإسحقااالروسياليهودينجدسابقاذكرهاعلى

التهمةحولاكبرالحاخاممعتحاورهأثناءالمسيحيالبطرلكلسانعلى

اليهود:ضدالموجهة

لوقائعتعرلب)وهوالثانيالقسما،التلموداقواعدفيالمرصودالكنز"ا:كتابانظرا-

يوسفالدكتورالفرنسيةاللغةمنترجمه(،ذكرهمرالذيلورانأشيلكتابعنالمحاكمة

147.ص6891،بيروت،الئانيةالطبعة9918(،الفاهرة،،الأرلى)الطبعةاللهنصر

96

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رروقأسعد

قرأتولقد.اليهوديالدينفيالعلماءبكبارمحصورةالعادةإنايقالا-

محصورةكانتربصاالعادةتلكأنمفادهتوكيداالمسيحيينأحدوضعهكتابفي

طريقعنالسرتلقواهؤلأءوأن،الإقليمأوالواحدالبلدفيمنهمثلاثةأوباثنين

"ا)2(.المتوارثالتقليد

منيطالعنامتخيلحوارفيالمسيحيينأحدإلىالمنسوبالرأيهذاإن

الشرقفيمراراطبعهوأعيدواسعا،رواجالقي،الصيتذائعكتيبفيجديد

القرنمنالأخيرالعقدوحتى186(و)بيروت.الأولىالطبعةصدورمنذ،العريي

انهدامفياللماعيةالرضيةالصحيفة؟اهوالكتئبلهذاالمعزبفالعنوان.الماضي

عنهتقولكماأوالمتنصر،"انافيطوس""الحاخامتأليفمنالعبرلة"الديانة

المعتقدرفض"الذي:8991)مارس(،ذار24إلىتاريخهايرجعالتيالمخطوطة

ودخل،عمرهمنوالثلاثينالثامنةالسنةفيالمسيحيالإيمانواعتنقالعبراني

المذكورالكتيببهعرفاخرعنوانوهناكا".قانونياراهباالنشاكعيشةفي

عندالجاريةالأطفالدماستنزاف"اطرلقةأوا"،المكتومالدمسرإظهار11تحت:

فييبحثالكزاسهذاإنالأولىالصبعةاعلىاطلعواالذينيقولبينماا)3(.اليهودا

وأسبابهالمسيحيينمنيسفكونهالذيالدمعناليهودمنالمكتومالسر11

224(.ص2،مجلد،السابقالمصدر،نولهضعجاج)انظر:!".الثلاثة

يجدرا"نافيطوس؟.،كتابجماعنهالمعبربالرأيالاستشيادإلىالانتفالوقبل

وأنلاسيماالمذكور.بالكراساتصالهاحيثمنالرجلقصةإلىنتعرفأنبنا

المنسوبالتأليفوتعتبرأ"ناوفيطوس""،بوجودتشككالعربيةاليهوديةالمصالر

)4(.شاميرجلوضعمنالاسماهذإلا

يلي:ماراجع2-

لأ.!.7ءصاأ3؟هول:11حخم3!أ،+*ثه،7ا11،(ي!لأحممىء3ها!قول)ثه،أللاا*،ا:ا!7،).ولس!3احع0،5

حهولس!7مثه!أأه+ثه،!أحلاع3!اح،،الأس!مملا،ح+س!!"ثه4أعح!،؟مه؟،ص!!5س!س!مم!ح؟لما؟حم4+!،،احأح3

أكاما*"،5س!؟أ،كطلثاس!!ء+هح:+!+س!س!؟،ا!يلاأحألماه5س!!م!؟حاثه+أ!!ثهس!؟،للاحأ3مهئا5!+أ

3!فىحأأولثه4001!،(3+!م4ءاثهام،+35ح"أ3؟ءا)*ح3،!ح(لا؟ا!،15س!ط،لم+ه،+ح*!آه؟اح

يلالأ،333!آه!!+ا3،حلا6،3لأ!.ا0سأ.داهس!*ح،سأ04+5++1841،".211.

بوقفيالبري"اصراغكتابهفي3افارسا"حبيبنشرهالذيالنصأعلىفيالعنوانوردهكذا3-

226-227.صراجعا(.اوة،البامعةمطمعة/)القاهرة،المالتلمودبةوالذبائحالحرية

حولاليهوديةالشكوكإلى"االبرياصراحامؤلفألث!ار)شقد236ص،نفسه.اانظر4-

رإهمعرضفيرذلكالشاميئ،واضعهمنبدلا)نارفيطوس(لها"وجودالاامنتالكرنسبة

-كاستراوامكوموبالأفو!توا-المصرليزاليهودأحدعنياعبرالتياءللارررفضهعليها

نةالدبفيالهجوعنالإنمم!أنيةعدوانصيحة:التاليالعنوأنتحت1873ع!امنشرهكراسرفي

14.العبرانية
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لصهيونيةواالتلمود

!ولودناوفيطوسإن234()صالبركالأ"".صراخفي."فارس".حبيبيقول

2.المولدافابلادفيأم.764السنةنحوعشرالثامنالقرنجيلا؟آواخرفي

زمنعلىا"بغدان/1تدعىكانتالتيالبلادأو،اليومرومانياهيوا!ولداف

فنبغ،يهوديينأبوينمنولادتها"وكانت:الرجلحياةترجمةيتابعثمادمثمانيين.

نآإلاالتلمود،وكتبالتوراةوطالعالعبرلةباللغةوتعمقبالعلومسنهصغر!ذ

سنناوفيطوسالحاخامبلغوعندما".اليهوديةالأمةعلى!اتامدرجةإلىرقي

آراد.مالهف!ان،المسيحيالإيماناعتناقوطلبدينهعنارتدوالثلاثيه!الثامنة

)رومانيهنوبليأديرةأحدفيالرهبانيالاسكيملبس41حتىيلبثولم

للجهةقرطجنةعنكيلومتراأربعيننحوبعيدةوهيا"دا!لأة(حأس!4)حأ+3،+ه"

رالزهدالنسك"اجماحياتهبقيةفقضى75ير(.ص،نفسه)المصدر"".الجنوبية

ا.العالماعنابعيد

جرىمنذالتاليةالمراحلقطعفقد،الرجلالسميحملالذيالكراسأما

إلىثماليونانيإلى"لأاستخرجتا:3018عامالمولدافيةباللغةوطبعهتأليفه

يوحنامطبعةفيبرومانياإقليممننابولمامدينةفي1834سنةالإيتالياني

هذهفياستخرجتوأخيرا"".العبريةالديانة""انهدامتسميةتحتجاوجيوس

قدالعربيةإلىالكتاباستخراجإنيقولمنوهناك)9186(..االعربيةإلىالسنين

255(.ص""،البري""صراخ)انظرةاليوفانيةإلىترجمتهبعدتم

المذكورالكراسإلاإشارةفيهماوردتالآقل،على.فرنسيانمصدرانهناك

الأتي)5(:النحوعلى)1846(!الوران01(شيلذكرهفقد.مؤلفهاسمذكردون

،،*حلم!3اأ4،لما+ه!لما3حلماحا4هول،1،ه!أ5أولثه)+أ+"أ!+ش!س!+)+!كهلماحي!0ا4!7ح

ح!3081!!عكالاول؟؟!3-*س!اولحهولا+ء7!لماثاحأ-134،اكاأ،3حول،40؟أعهس!!ره،،ح

س!74حولولأه،++س!؟1،س!؟ك!4ححع؟أوللا"-حأا5،أ!،!ش!ش!،الألما"ض!أحولءص!مص!س!ول8741،

ةظ51"!أس!4ولهكاأ+اولس!،3ص!خ4أأأ،)5،ح"س!2أث!730ولاوللأحث!ص!أ:553،

أكا!4لماح،حلما43س!)لأ+!لماس!07)4ثة7س!،س!،03لا3)ح،أس!4،3ح:11"لماأ+ء4ص!)!

س!"ا؟أهاول"كاس!3!أ؟ولس!ا1،،0

علىجاء)50!ا-1867(موسوا"ديا"غوغينوالشفالييهأنآيضاالمرجحرمن

:صدورهعندضجةوآثارلفاتعدةإلىترجمالذيكتابهفيالكراسذى

5-ح-مولا؟+ص!ي++هأ،5:ااءصاح3+أص!؟حع2س!سأكه)لاالأم11*!ءحةآش!ع"اثه0س!4.!لاما+665أ.

أ!*ع(.13و)14..".401
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1873،)وليس986)بارشىا)ل!(،االنصرانيةالشعوبوتهودواليهوديةاليهودي10

255(.ص""،البري/اصراغفيشردكما

""اليهوديةا"فرنساكتابمؤلفا(،درومونإدواردااالفرنسيالص!افيأنولبدو

معرضفيالكراسهذاذكر1886.عاممتواليةمراتأربعطبعهآعيدالذقي

الوجود.عالممنإخفائهاإلىفيبادروناليهودتدينالتيالكتبمصيرعنحديثه

)7(ةيقول.""درومونكتبفقد

،،"أ+ح+،س!ثه،"الما33ألا؟ولاأحم9لماس!!اس!4أ،كه!اخحء4ءحاأح!7،،+ء6+س!"هول!

حك!لماح4ألاحولهكا!433(+حس!7!س!9ا!ياثه+أهاثاص!ذألماآ3ه،،ول4أس!!،أ!!!"3،لماه،حح

ول9أ"حلا،خاحأ،ح!!95،1أولأهول3لا3احلما!حه"+ء،.!لا؟اأخ4،!؟340س!ول3081حول

اول!لماكهس!*410لا!س!،11آلما،أ!!4لماأ4ح+!ءعح40،+س!+س!"!*ذس!ثه+4س!ث!أه،ء!5،س!4

ح+؟*!،س!3!حاحثههأححوللا!،*،4لماأ،لأأحأأ+س!3ثطش!حالما!أس!ح45س!ذألمافىم

كا،اخ،ولح!5ثهحول4!!ا4لماص!3أأهولثهغأ*أ؟ألاكاس!لا!حح!لماها"لاكا4لماس!وللاه3ءول)س!

لما3"030ول3."ش!أ+"ا!،+ش!!،+)!+،ص!3مح"313ح3س!+"5لا+،ولأح،،

ح5+ثه،3+أأول"هحاح،4ثه+3")لما3أس!لاعنج7أاحاك!4،هأعس!ولأ،أا!15زلاهول3كا4أ!"3لاع،،.

)9186(للكراسالأولىالعربيةالطبعةعنالمنقولةالمخطوطةفينقرأكما

جدا،الوجودنادرالكتابهذاأنالعزلزالقارئأيهااعلم!انصه:الأتيالتنبيه

كلولبذلونجدا.منهيغتاظوناليهودلأنوذلك.كثيرةمراتطبعقدكانولئن

5(."ا)صالأرضوجهعنيبيدوهلكيماوجذهمجهدهم

تركسابقحاخامإلىالكراسنسبةمنالتحققبصعوبةالاعترافمنفلابد

مفها-الفرنسية-المصادرالكراسذكرأوردتالتيالمصالرإقوتنضمر.دينه

6-حث!س!لأ3ااح!5هلا؟حول40س!34لاورلاه33س!!*لا:11صأح1ا،أ،،حسأأول4!أ3+!عص!،ا!لالأ4اكه3ثه،أ5ول

س!34ا"لاس!هس!3؟حا،خح511،اح1ع3اع61.3)و،س!2خ.14!86.

وبروتوكولاتالصلمعلىاليهوديةالمؤامرة""خرافةعنا.كوهنانورمانكتابفيجاءوقد

الساميةلمعاداةالمقدسالكتبسيصبحكانموسو()ديكفابهإنايلي:ماااصهيونحكصاء

عبدةمنسرلةجماعةقبضةثببالسقوصط،خذالعالمبأناقتناععلى!لمؤلفالحديثة

بنوعلليهوديتيحفيانهالمسيحيينلالأضتقتل)اما(القئاليينباليهوديدعوهمالذين!الشيطان

هذاجمماإليهالإلتصارةتجدرومصا...القتالةمنجزءايؤلفوهذا.سحريةقوىاكتسابخاصر

الصسونيةبيزأشدهعلىالمرلرالصراع!انعند!ظهرقدالمذكورالكتابأنهوالصدد

انضر:0187.ع!أمالفاتيكانيالمجمعانعقادعشية،ال!ثوليكيةوالكنيسة

ل!-3،+!هول.،ول؟هحااا+!+!لثا!هآ""حدأحه+س!ل!،ح،)+؟،لأيل!5آس!"ألأألالاح"3*-4)!ه

ح0أ"3،ا!علأحثها!ولء"أعأهعهح0،150ء؟أاحس!4!كهآهأل!هول.سأ(ه4!هول:6791،"!.4ا45-).

.؟3-15لأ9ص.بقالسصرلمصدا!لا،أ++ه،5:نطرا-7
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)المصدرلأأمونيوا"ويقول)*(.مجهولةنكرةاعتبرتهوربما،المؤلفاسهـاآغ!ت

مماانكرة""،ابمثابةإياهاعتبارهمإلىيعودالاسمإغفالإن401(صادسابق،

قوله:يتابعثم!المؤلفمجهولكتابكلشأنمنالتقليلإلىبالتالي!ؤ!ي

بلادفيالشائعةالأسماءمنهو)س!الأ"!هش!لإ(ناوفيطوساسمأنالظن""وأءلب

جيءالذيالمسيحيالرجلنفسههوالمجهول"4لأاالمؤلفيكونفهلاد!وشانا!.

أحدلسانعلىا837عاما"الفينسوناآجراهاالتيالمحاورةجماذكرهعرلى

كراسةإن؟القدسمدينةفياليهودحاخاميوكبيراليونانيةالكنيسةجماالبطارقة

علىوقفاكونهبمعنىا"المكتومالدملأ؟سرإلماصرلحةإلث!ارةتتضمنناوفيطوس

:تقولفهي.الحاخامينكبارمنا!بة

والفرسميونوالكتبةوالحاخاماتالرؤساءإلىيعلمهلاالسرهذاأن"ليعلم

طياتآخفىفييكتمونهوهؤلاء33!"ح(،أ4)،+أخاسيدومباسمالمعروفين

يستلمهلاذواتهموهم.الإنسانيةبنيكلومناليهودمنسواهمعنصدورهم

فوقماكانولوحتىالكتمانكلمكتومابحفظهالمغلظةالأيمانبعدإلامنهمأحد

النطعا")8(.امهمأقدوتحتالسيفرؤوسه!ا

مماثلا:كلامانقرأا986طبعةعننقلتالتيالمحطوطةوفي

عندمعلوماليسهذاهوالذيالدمسرأن:يعرفأنيلزمشيءكلقبل"ولكن

والفرلسيونوالكتبةوالحاتاماتالرييينعندمعروفهوبل،جميعهماليهود

تحتالمذكورالسريحفظونوهؤلاء""خاسدما".عندهميسمونالذينفقط

7(."ا)صالكليالكتمان

فيجاءفقدعلهـا.اس!اعلىتدللاآنهايؤكدالفاموسفيء،لأ،ا"هس!لأكلمةمعنىإن-إ*(

يلي:!االموردا"

هـا(.الدينالجديدأ-المعتنق

3(.57+.)س!حأالرهبنةفيالمبتدئب:.حديثاسيامتهتمت!اثوليكيكاهنأ:؟-

ما(.فن)فيالصبتدئ3

س!؟+أ!ص!،+ول+!صااهحس!!س!افينقرآإذ!الأجنبيةالصاجمفيإبا!نىالمصعلىنقعكصا

يلي:ماتعنياللفظةبأن،مثلاأ،حا!ه،لأ-دةول

جديد.دينفيالداخلالهرطوقيأوا-الوثني

(.الأولىالكنيسةإلى)بالنسبةالمعموديةسري2-الداخل

الكاثوليكية.الكنيسةلإ(لدى57)ص!حأالرهينةفي3-المبتدئ

-المبتدممت.4

حديثا!المفروسآوالمزروعتعني)نيوفيطول!ر(لال30،لأ،أ"هس!اليونانيةوفي

-231.237صبق.الهـمتالمصدر(10البرقي."صراغاتظر8-
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الكراسعنالملاحظاتببعضرآلنبد؟تقدمماكلمننستنتجآنيمكنناماذا

نفسه:

انهدام14وطوراااالمكتومالدما"سرتارة:اسمينيحملكراسهناك-أولا

التيللصئبعةالمعربالعنوانعلىيدلالثانيفالاسم"(.العبرانيةالديانة

إلىالأولالاسميشيربينما"ا.العربيةإك186()والسنينهذهفيا(استخرجت

يدعىالمترجهـاآنتذكروهي)1918(."(فارسا"حبيبنشرهاالتيالكتابنسخة

".البغداديبنجادقيتوماس

التيفالنسخة.مختلفةنسخفيموجوداكانالمذكورالكراسأنيبدو-ثانيا

عامطبعةعنالشيءبعضتختلفأالبري..صراغفيا.فارسا"حبيباعتمدها

بقوله:عليهاحصولهكيفيةعنتحدثوقد.6؟!فى

بمدينةالقديمةالكبرىالمكاتبإحدىأدراجفيموجوداالكتابهذا"!ان

الشامحادثةوقعتفلماوالخفا.السترمطاويفيأمصولاالخضراء،تونس

جثتهانتشلتالذيالنورا"عبد".هنريالطفلاختفاءحادثة)يقصدالأيامهذءفي

الجاريةالدماستنزافمسألةجماوالعامالخاصتحدتوكثر0918(،بئرمن

فبعثوآسبابهـا،وأسرارهاالطرلقةهذهعنالناسوتساءلاليهود،عندطرلقته

علىالحصولجمافسعىالإنسانيةوأنصارالحقائقعلىالغيرةأصحابأحدذلك

227(.ص،نفسه)المصدر13ذلكوأمكنهالكتاباهذ

"اصراخصصاحباأنحتى.وطبعةصيغةمناكثرفيالكراسوجودالمؤكدفمن

بيدناالموجودةالنسخةطالعنااوقداقائلا:الأمرهذاإلىيشير!االبري

إليناوردتالتيللنسخمطابقةجوحرلة-غيرأشباءبعضفي-إلافوجدناها

آشرارتعلنوهيحجر،طبعولعضهايدخطبعضيامشتلفة:جهاتمن

225(...)صاليهوديةالأمةعندالدماستنزاف

بعضإليهوآضيفت،والتبديلللتعديلخضعاالأصليالكراس"اإنثالثا:-

المنسوبةالتهمةآنفالمعروف.العربيةالبيتةتلائ!االتيوالاجتهاداتالتفسيرات

والشرق.المسيحيينالأطفالعروقمامنالدهـاءباستنزافقيامهمهياليهودإلى

الإطلاقعلىيحدلتولم.القبيلهذامنشيفاالقرونطيلةيشهدلمالإسلامي

الذيالنصأنغير.بينهمالمقيمجتباليهودالتهمةتلكمثكألصقواالمسلمينأن

الذكر.التالد"انافيطوسا"لسانعلىمعينةإضافاتيحوي2فارسااحبيبانشره

بهميقفولا،الأمملسائراليهوديكنهالذيللبغضوصفهمعرضفييقولفهو

يلي:ما.وحدهمالمسيحيينعند
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يقومالمسلمفدمالمسيحيالدمعلىالحصوليمكنلمإذاأنهمذهبهم"اوجما

نأوحيثالمسيحيالدمولؤثرونفيه،لهمرغبةفلرالوثنيدموأماهـ!امه.

لليهود،تروقلافلذلك،اللهروحعيسىالمسيحتعتبرالإسلاميةالدلمجانة

)المصدر"".المسيحيةالديانةبعدلديهمالكراهةنماالثانيةالدرجةجماهيبى

024(.!مانفس!،

لليهودالمسلمينكرهفيجعل،المسألةهذهحولاجتهاداتهجمايستطردثم

علىعزمتى،الدماستنزافعمليةفيالمسيحيمحلالمسل!ابإحلالمنوطا

:فيقول.مسيحيدمعلىالعثوراليهود

شرأيضايكرهونهمالمسلمينإنبلفقط،اليهوديبغضونالمسيحيوناوليس3

وأمكنهمالمسيحيالدمعلىالحصولعليهمعزإذااليهودلأنوذلكالكرء،

كثيراعدداآنيعتقدونلآنهميقض!رون،لادمه،يستنزفونمسلمعلىالحصول

المسلمفالدمولذلكظهورها،عندالإسلاميةالديانةجمادخلواالمسيحيينمن

القائلالمسلمدممنلهميلذماعداهذا.معتقدهمجماالمسيحيبالدمممزوخ

247(.)ص"اللهروحمريمبنالصسيحبظهوركالمسيحي

طبعةعنالمنقولةالمخطوطةفيالبارعةالتخريجاتلهذهأثرانجدلابينما

بخلدتدرلمالتيالزلاداتتلكوراءمنالقصدهومايخفىولا.ا86و

الصحيفة"اطةمخصوأفإنتقدمماعلىوعلاوةالإطلاقما.علىا"ناوفيطوسا"

أسفلفيالتاليةالملاحظةتتضمن"االعبرانيةالديانةانهدامجمااللماعيةالرضية

1(.)هكذااطبعهايمنعشيئاوجدنافماالكراسةهذهبفحصنظرنااقدا:الفهرس

وأشبهذلكامنأبعدالأمرأنأم؟الناسخعندمنإضافةمجردهيهل

أح"+أ(؟5،!،،4)عولالروحيونالرؤساءيمنحهاالتيبالموافقة

العبرانيالمعتقد"رفضحاخامتأليفمنحقاالكراسةكانتإذا-راب!ا

السوادلدىالمعهودالتقليدعنأبداتشذلافإنها!"،المسيحيالدينواعتنق

التلمودتعاليمبين،بعيدةأوقرلبةصلة،كلبنفياليهودالمرتدينمنالأعظم

ترددلماذلك،منشيئايحويالتلمودكانولو.المسيحيالدماستنزافوتهمة

الدفينة.آسرارهعنوالكشفبهالتشهيرفيواحدةلحظةناوفيطوس

يسفكأجلهامنالتيالأسبابعنيبحثالكراسةواضعأنمثلا،،فالملاحضأ

بقوله"االأولا"الرآسمستهلفيذلكعللقدوهو.المسيحييندمالعبرانيون

الكتبمنمبرهنةمختلفةمصنفاتأئفواقدنكثيرعلماءا"إن5-6(:)ص

كتبكماكذا(،العبرانيينبهاالمتمسكةوالارتقاتالأضاليلبعضعنالمقدسة
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رفضواقدالذيناليهودحاخاماتالربيينمنوغيرهمالمقدسةكنيستناأباء

أنيغير.المقدسةالمعموديةواقتبلوابالمسيحالإيمانواعتنقواالعبرانيةالديانة

واذاالسر،ذلكعنماعبارةتأليفهفيفويىداهؤلاءمنواحداولاوجدتما

فيصودفتوإذا.بينهمفيمايحفظونهمعاوالمسيحيةالإن!مصانيةأعداءاليهود

اكتفوابل.إيضاحمنخلوابهاجاؤوافقدذلكعنهـاجملةمصنفاتهمإحدى

دماهم"ا.ولأخذوتالمسيحيينيقتلوناليهودأنبقولهم

تلكمنهاأين،وسخافاتتشنيعاتالكراستينمنكلتتضمنخامسا:-

نجد،الأولىالمخطوطةففيالتلمود.قارئعليهايقعالتيالخرافاتأوالترهات

بقرحالرب).يضربك35".:2:ةالتثنية"!سفرفيموسىقولعلىالتاليالتعليق

إلىقدمكألممفلمنالشفاءتستطيعلاحتىالساقينوعلىالركبتينعلىخبيث

علىكملتقدكلهااللعناتهذهآننشاهدنحن".فالأن.ا(:رأسكقمة

أسيهفيوالذين،بالجربمبتلونغالبهمأورولهفيالذينالعبرانيينلأناليهود.

فيهموالذينجدا.بأرجلههـأمقروحونإفريقيهفيالذينوأولئك،قرعاناكثرهم

فيبشعونوه!ادماعة،هادلةأعينهمأنأي،الأعينرخاوةيتكبدونأميريكه

15(."ا)صعقولهمفيودلبلةصورهم

!إنهم،الملعونةالصورةهذهعلىاليهودكانإذا:التساؤلإلايسعنالاوهنا

إضاعةإلىذاكعند!اجةولا،خرابهمبذورونفوسهمأجسادهمفييحملون

العبرلة..)9(.الديانةا"انهدامعنالكقابةفيالوقت

فيبالرالحد،هذاإلالأصلهالتنكرنفسهعلىيأبىناوفيطوسالحاخاملكن

النصفيلليهودمشرقةصورةلناويرسم،الدهر"10أفسدهماإصلاحإلىكالعطار

:يقولإذ"..البري""صراخبكتابالمطبوع

اكثرإلىترجعالتيالسخافاتهذهمثلعلىالقاسيحكمهإصدارفيالفارئترددربصا-2

مفأسخفهوصاأومثيلاتهاعلىالاطلاعإلىانصرفمتىوخصوص!اللوراء.عامهـائةمن

الميعاد(.وآرضالعالمية""الصهيونيةعنكتبواالذينيعمدحيثالمعاصرلن!كتاباتفيبكتير

بعد.آحدإليهيفطنلمبشيءليتحف!276(صروا،63القاهرة،)عطية!!اما/عليتأليف)من

هيممفيقلبلكي".إسرائيلبنيمناليهودهمأصلاالقردة01الفرعى:العنوانتحتكتبفقد

القردإن!أقولقرد،الإنسصانأصلإنيقولالذيلأ.دارولن."أخالفإني11عقب:علىرأساالعلم

!إننمم.منبهذكروا!نسوالصااللهمسخهمالذيناليهودسلالةمنبالإنسانالشبيه

أيهاأرآيتا.اعليهمبهاللهأنممهاونسيانوالكفروالغدرلخيانةبالقدممنذتفلتارلخهم

التطورلسباقتاصةسئةعندباتهمنفيستنبط،بنفسهاستمرارهالتقليديؤفنكيفالفارئ

إ؟الرجعةموسظواحباء
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والصهيونيةالتلمود

دئممنوغيرهموالمسلمينالمسيحيينكثاببعضكتاباتفيقرأت؟"وطالما

الكتابهؤلاءعلىانكرأنيإلا.التمدنبأنوارالتنؤرقابليتهموعدماليهود

آصحابفهم،الحاخاماتخداعشهداءذهبواكانواوإناليهودفإن.الإصابة

للمدنيةالأممأقبلمذهبيفيوهم.الأمممنكثيررؤوسفيتندرساميةمدارك

242(.".)صأطولوقتإلىيحتاجونأنهمإلى،المعارفولقبول

الجهودتوجيهسوىالمخلصينعلىوماوقت،مسألةهيإذن،،المسألة

علينابقيالريانيين)نيرمنوتحرلرهمالحاخاميه!براثنمناليهودلتخليص

الكرارش!هذهمثلإتلافعلىاليهودلإقدامودهشتنااستغرابناعننعترأن

الدعائية.وكنوزهامخزونهامنبفيضوتغمرهم،بالنفعوحدهمعليهمتعودالتي

،المرصودةالتلمودبكنوزنظفرأندونالكراسةهذهعندالوقوفأطلنالقد

إلىالأننعودولذا.الحاخامينمنالأخيارإلىيدركهلا"الدماسراأنفعرفنا

ومعالمها.مواقعهالاستكشافالتلموديةالكتاباتمجاهلفيرحلتنااستئناف
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رروقسعدأ

"4التلموديةو"الذبائح"البرىاصراخ-اب

عليهوقفنامابينوقابلنا،سنينبضعمنذالمسألةهذهدرسنافقدنحنا.أما

تنفيها،التيالأدلةولينالإسرائيليونبهايتهمالتيالتهمةتثبتالتيالأدلةمن

التهمةأناقتنعناولذلكتثبتها.التيمنبكثيرأقوىتنفيهاالتيالأدلةآنفوجدنا

ا".مطلقاالدينيةكتبهمجمامحللةغيروأنهالاسيما،باطلة

بهابعثرسالةعلى688،ص،14السنة،15جا"،"المقتطفمجلةجواب)من

(.بيروتمنا"كوهينزكيسليم

"صدىجرلدةومنشئ،الأصلاللبنانيالصحافيا"افارسا"حبيبكانربما

عاممنتصفحتىواستمرت،18اوربيع،القاهرةفي)صدرتالسباسيةا"الشرق

بعضعنوالكشف"التلموديةا!الذبائحبقضيةاهتمواالذينآوائلمن2918(

حادثةآخبارملاحقةإلى0918ل!شةمطلعمنذالرجلسارعفقدالتلمود.تعاليم

طائفة)منالنور"عبداهنريااسمهطفلاختفىإذ:دمشقجماوقعتمعينة

"اعندبئرفيجثتهعلىعثرثمالعمر،منالس!ادسةفيوهو(الكاثوليكالأرمن

مماثلةحادثةالذاكرةإلىوأ!اد،القديمةالشبهاتأيقظم!ا4.اليهوداحارةفوهة

خلت.سنةخمسينإلىتاريخهايرجع

جنايةالأمرفيبأنالقائلالرأيعنللدفاعقلمهجندفإنه"فارسا"حبيبآما

تحتاللهجةعنيفمقالافكتبء.البريالطفلضحيتهاذهب،الدملسفك

بتاريخا""المحروسةاجرلدةفيونشرهالحرلة!ابوقجماالبري"صراغعنوان

مجموعةدفتيهبينيضمكتابا1918عامأصدرثم3918.)مايو،أيار13

العنوانوتحت،كاملةأجزاءثلاثةفيالتلمود،منومقتطفاتوتعليقاتمقالات

الجامعة.)مطبعة.االتلموديةوالذباتحالحرلةبوقفيالبري"صراخ؟التالي

1918()01(.مصر،

واحد.مجلدفيجمعهايتمأ!قبلمستقلةبصورةصدرتالكتابهذاأجزاءأنيبدوه)-

تجدرومصا098).)نوفمب!الثنيتشرين15بفاريخالقاهرةفيصدرمثلا،الأولفالجزء

اكتبسلسلةفي6291!امصدرتالتيالطبعةتا!هوالصددهذافيإليهالإشارة

(-)بأنينبئفا!الغلاف(.صفحةا)45المالتلموديةالبشرلةا"الذبائع:عنوانتحت.اقومية
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لصهيونيةواالتلمود

أعقبتهالدماستنزافتهمةإحياءآنالكفابهذامحتو!اتمنوسؤخذ

مصر:فيوالأجنبيةالعربيةالجرائدصفحاتعلىومناظرات!اجلات

بتأليفثالمطالبيناليهود،عنافعينالمدولينوثبوتها،التهمةبصحةالقائلين!ين

الانقسامآنالقضيةيتابعلمنيخيلحتىالتلمود.كتابجماللنطرخاصة!نة

لدىالسياسيالولاءلتوزعتقرلبامصئابقاجاءقدالرأيفيمعسكرينإلى

الفرنسي،للنفوذمواليةآوالبرلطاني.للاحتلالمؤيدةبين:حينذاكالصحف

رغمالزاولة،هذهمنالموضوعجماالخوضنرلدلاأنناعلىلتركيا.مشايعةأو

معينة.نفوذ"ا!"ومناطقسياسيةولاداتحولالأراءاستقطابعلىالأدلةتوافر

بعدلهمالموجهةالتهمةمنوالشاممصرجمااليهودموقفعنآولافلنتساءل

نأكما؟دمشقفيا"الكبوشيا"توماالأبحادثةعلىعاماخمسينانقضاء

إفساحفيبالفضل"االبرياصراغالصاحببالاعترافعلينايقضيالإنصاف

الصحفإداراتإلىاليهودبهابعثالتيوالرسائلالردودآمامكتابهصفحات

.وبيروتوالإسكندريةالقاهرةمنكلفي

الحاخاماتإن:دمشقمنتلقاهامعلوماتعلىبناء"افارس"3،يقولأولا:-

اللغط،اكثرواأنلم"بعدالاتهامشيوعغداةتجمهرواالإسرائيليةالطائفةوآعيان

للتوصلذريعةواتخاذه،الهياجبتعمدالنصارىعندهيتهمونالواليإلىوانطلقوا

اليهودآحدإن:بقولهذلكعلىيردثم45-46(.)صللبلاد"الآجنبياحتلالإلا

الغلاممنزلمنبالقربالكائنالحانوتصاحباااالمورلي"مائيروهو،الدمشقيين

ولينبينهمالفتنةليثيرالمسلمينالضباطأحدعلىالتهمةيلقيأنا"أرادالمفقود،

البلاد،فيالآجنبيالاحتلالتسببإرادةإلىحركاتهمالحكومةفتنسب،النصارى

47(.)ص!االحاخاماتجماعةالسياسةزمامعلىالقابضينبعضبذلكساركما

بالتلمود)لهعلاقةلاالطرفينبينالمتبادلالاتهاماهذأنوواضح

ا"،جلالالمعطي4.عبد(وتعليقوشرح)تحقيقمنهوالكفابهذالى،5رقمللهمامش)تابع

"احبيبهوالحقيقيالمؤلفبكونالمقدمةتشرفبينصاا.سروراالرحيما.عبدومراجعة

المقدمة!اتبيقول"ا؟والتعليقوالشرحالتحقيق11منإذنالضيةهيفما.بالذاتلأ"!ارس

الثلاثةالأجزاءيضمالذيالصجلدعلىيطلعلمأنه)والطاهرا"الوثيقة"ا!لهذهثانجزءبوجود

تجذونمصدر،من!ثرمنعلمتكمااليهود،لأنعليهنعترلن"اربصايلي:هـايقررثم!أملة(.

مرتفعةبأثصانناشرهمنيشتروهأنبعدفيحرقونهجرائمهميسردكفابكلعنالبحثفي

أحدعندمحفوطة!انتلأل!االاختفاءأوالإتلافمنأيديفابينالتيالوثيقةهذهنجتوقد

للتحقيقتحتاخمخطوطةإلىالمطبوعالكتبيقحولكيففتأمل5(.ا)صا!اتبيأحفدة

والتعليق!والشرح
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رروقأسعد

الرهبانتوريط"كوهين"(دمشقفياليهوديةالمدرسةمديرحاولئانيا:-

"جمعيةعنتصدرالتيالمجلةإلىبرسالتينفبعث.القضيةفيالكبوشيين

أ"شامول7ح3(الإسرائيلية)الريائدباهـس!في14العالميةالإسرائيليةالأليانس

لكياليهوديةالمدرسةمنتلامذةباقتيادالكبوشيينالأباءفيهماواتهمفىا،اخ!3س!،أ3

علىوحملهماليهودا"،أخذتهالذيالغ!رم"اومكانمصيرعناستنطاقهميجرفي

13البري!؟صراغصاحبعليهيردبينما)*(.أعيانهمفيهخبأهالذيالقبوبسرالبو!

الآببحادثةإياهومذكرا،دمشقفيالكبوشيينالرهبانمنأحدوجودنافبا

33-54(.)صالصدورا".ل!اوتنقبض،انالأبدلها"اتقشعزالتي(.الكبوشياتوما2

الرسائلبكتابةوالقاهرةوالإسكندريةبيروتيهودمنعددقامثالثا:-

حادثةأنتؤكدمسيحيةبأراءوالاستشهاد،دمشقيهودعنالتهمةلدفعوالردود

البابويالكرسيموقفإلىأشارواكماا.صحةاكلعنا(عارلةتوماالبادري

247(سنةفيحزمول،14(53أولح)17الرابعإينوسنت""الباباأنحيثالتهمةمن

نفسه،)المصدرذلك"ايؤيدمااليهودشرلعةفيأنبدعوىالأطفالبقتلالقائلين

التهمة،صحةعلىأصرواالذينالمسيحيينتذكيرإلىوعمدوا24((.ص

فلماذا(..الإسرائيليالشعبحاسالاجرحمنتفادىالحاليالباباإنلأا:بقولهم

ولهتانهم؟غيههـافيالمتحاملونيتمادى

منعشرالثالثاليوالحالاالباباموقفإلىالأخيرةالإشارةهذهأنعلى

صاحبمنهااستقىالتيالفرنسيةالمصالرأحدإلىتنقلنا3091(إلى1878

"هنريالأبأصدر9188عامففيوأرائه.معلوماتهمنالكثير"البريا!صراغ

أنهولبدوا")11(،القدممنذاليهودعندالدم"اسربعنوانالشهيركتابهديبورت"ا

0918(ع!ام،193.)عددالمقطم"ا"4صحيفةإلىالإسكندريةفىاليهودأحدكتببينما)ش(-

الصكشوفة،بارهالكثرةكثار،سورلهأبرفييموتونالذينلآنغرلقاماتالغلام".إن:يقول

4"!سنينستبابنفكيفالكبار،علىمنهايخشىالتي

11-ااس!ولأم!س!!ثه3ء+ه:11س!طلأيل!3اخء!4لا3!؟ول؟حس!2اح3لالأأ435حلماه،كماح503،+ءأ11،

ا-ا!ع.9188،3س!ح!آخ!!(،4س!04مةلا4.)،ولهلأ+للأ3!س!2(خ.9188:4خ؟،15)كاأ!9س!ول

أ"+ول3أ،أ+خ4."ول:منها،أخرىكتاباتديبورتشللأب

!)االا+ش!"!ماس!3)لاأكهآا01؟ا0،5أمح4.لا++ص!ول+س!حأما!لا،،!عأم0981،3.عخم!محح

4،ص!04لماكلة4"يا!+أ+ه.

6)ااحساالاأآ!عع+-ح!*لح+ه111!اكة81،5و05

التيكراستهفيالنور..عبد.هفريحادثةذكرعلىءب""ديبورت..إن!رسحبيبولقول

اققبمس!رسأنأيض!فالصرجح(.االبري"اصراغكتابمن991)صلأ2اليهوداقتيلاعنوانها

الأعصرمنذالدما.سفكعنوانهالذيالفصلفيوخصوصص"ا،الدما(سركفابصالكثير

.263-035و؟،202-16صانفسهرلمصدا)..برةالف
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لصهيونيةواالتلمود

حدامماواستحسصانه.الباباموافقةنالااالدما"سربأنيقولبعدفيما!تب

حولللفاتيكانسؤالبةوجيهوستمنسترأسقفمطالبةإلىاكبرلندن!حطخام

اكتفىقداستهبأن،الدولةسكرتيرا،ارامبولاااالكاردينالجوابفجاء.اووضوع

"االدماسرامنتسلمهاالتيالنسخةعلىفيهيشكرهللمؤلفكتاببإرسال

ح!مصاسيات"جرحإلىذلكوراءمنيهدفأندون،الرسوليةالبركةو!نحه

.اديبورت"ا،كتابعنالرسالةنقلإلىعمدفارلس"ا"احبيبلكنالي!وديما"".الشعب

عنآيضاآخذوربما".البرياصراخافيمعلوهـاتهمنالكثيرعنهاقتبس!ما

يهوديغيرولددمألا4(ا"بأن)!ول؟كاالمشنىإ"اكتابإلىالمنسوبالقولا"ديبورتا"

135(.ص،نفسه)المصدر"االفصحخروفدممنبثثراللهعندمقبولايكون

ومنهاالنور!ا،عبد"اهنري!ادثةذكرتالتيالفرنسيةالجرائدتعدادإلىلجأ!ا

ا"!داليونوا"نوفاليستو"!الآونيفر"ا"ا،فرانسالافرها

بعدائهااشتهرتالتيالفرنسيةالأوساص!بعضبدخوللنايوحيهذاكل

نلاحضبينما.الثانيةدمشقحادثةحولالقائمالجدلفيطرفالليهود

التيفالصحفعليها:القائمينلموالاةتبعاأنذاكانقسمتالعربيةالصحافةأن

بالثقافةالشديدإعجابهاعنأعريتأوالبريفانيالاحتلالمعوقفت

"االمقطم"اومنهااليهود،عنالتهمةنفيإلىتميلكانتالأنجلو-سكسونية

غازيتا"االإجيب!ثانوا"س!عكاأع(ا"ول!*ص!اول43)س!ا"الكسندريدالفارو""المقتطفوا

ا!البشير"اجرلدةنجدبينماالحصر.لاالمثالسبيلعلى+!أ،"لاء5()س!،،س!ل!كا!

تنددالتيالمقالاتتنشرمصرجماا!و"الراوي!"الفلاحو"ا"لأو"المحروسة،بيروتفي

التلمودية.للذبائحالمستنكرلناشمئزازعنوتعئرباليهود

بيروتمنجاءترسالةعلىا"و"المقتطفالمقطهـا!"11أصحابردوحين

تنفيالتيالأدلةإنبقولهم"الإسرائيليينعندالدما"سفكبشأنالرأيتستفتي

بطلانإلمايشيراقتناعهموأن،الثبوتيةالأدلةمنكثيراآقوىهيالمسألةتلك

صاحبانطلقا"-مطلقاالدينيةكتبهمفيمحللةغيروأنيا-ا"لاسيماالتهمة

صزوفيعقوببهما)يقصد"3الفيلسوفينالعالمين"اعلىللرد"االبرياصراخ

الذينأقوالتستندبينما،حقائقعلىتستندالتهمةأنمؤكدانم!وفارس

يلي:مايكتبفهوالأوهامإلىاليهودعنينفونها

العهدكتاببالشرلعةيعنيفإنمالشرلعتههـا،!ىالفالقتلبأنقولها"وأما

أيضا،النصارىلشرلعةألم!اسالجديدالعهدكتابمعهوالذي()التوراةالقديم

نقوللااا"المقتطفاصححهاالتيالكثيرةالأدلةتلكوآينالتلمودكتابلا
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واللهحميدةاعتقدهاربمالغايةبلاليهـود،منالكراممشتركيهعلىمحافظة

013(.ص،نفسه)المصدر"لا.القلوبفيبماأعلم

إثباتفيالرأييجارونهلاالذينمواقفمنبالغمزافارسااحبيب4يكتفيولا

واكاذيبهم!"،اليهودلأاعن1543سنةلوثر"ا""مارتنكتبهبمايستشهدبل،التهمة

صلواتهمكتبمنوحرمانهممفازلهم،وتخريبمصابدهم،إحراقإلىفيهودعا

نادىمثلما.والتجديفوالشتائموا!اذيبالوثنيةبالعباداتالملأىوتلمودهم

تعاليمهمنشرمن-بالموتالتهديدطائلة-تحتالحاخاميهتمنعبوجوب

أموالههـا)؟أ(.ومصصادرةالمراباةوايقاف،عليهموالتنقلالسفروحظراليهودابين

أقوالفيالنظرإمعانإلىالمقتطف"ااواااالمقطم"اأصحاباستدراجيحاولثم

للمذهباعتناقههـاإلىملمحاأ(لوتاروساا!المعلهـايسميه)الذي"لوثر"ا

قدوهمالاكيف.لأقوالهينقادانالفيلسوفينالعالمينبان"اونظنالبروتستاني:

الوتاروسااكتبا"فلماذا:بقولهولتساءل98(.)صبصحتها؟!.اعتفادات!اليمهتبعا

متضمنايكنلمإذاتلمودهمتلاوةعنمنعهمطلبولماذااليهود؟عنذلك

9(.لشيئا،،؟)صه

أثارهاالتيالمسائلبين!انالتلموديتضمنهالذيالمنكرا""الشيءاهذآنبيد

استنزافجراتمبارت!اباتهموهمالذينعلىالردمعرضجماأنفسهماليهود

رسالةبيروتفيالصالرةا"الحال!"لسانجريدةنشرتفقد.المسيحيالدم

يلي:مافيهـايقول4!كوهينزاكياسليمابتوقيع

والتابعين،العثمانيةالبلادفيالقاطنينالاسرائيليينقوميمعشربلسانا"إني

مجمعإلماالضعيفصوتيأرفع،الأركانوالعزيزالشأنالرفيعالهلالللواء

التعصباتعنوالمنزهةالإن!م!انيةخدمةفيوالصادقةالوطنيةالعثمانيةجرائدنا

يأتي:مامنياراجباالدينية

لمحتإذاكانتبلدآيحكومةأناثنانفيهايختلفلاالتيالأمورلمن"!إنه

تقتل"ابلااولا،الإلهيةبالذاتيعترفلاآنه)هبشعباالأمناءرعيتهامنأن

البشرلةالضحايايضخي(الكليمموسىقلبعلىالمنزلةالعشرالوصاياإحدى

الضالالشعبهذانحوظنيعلىالحكومةهذهتتخذ،الدينيةبمعتقداتهقياما

بإنارةإما.الفظيعةأعمالهعنوردعه.الهدىسبيلإلىلردهالفعالةالوسائلكل

:-167168ص،الهـأبقلمصدرا!،ي!لماحثهانطر-12

-11حهولحس!اول!ول!ط،س!أس!مم!5ث!ول4؟+حعأأصأص!113(4351).
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والصهيونيةالتلمود

هـاعنشكقهآنشآنهامنالتيالجبرلةبالقوةواما"الساطعالحقب!حعقله

المشمئز.اول

خصوصاوطمعا،الأيامهذهفيالس!ائدةللأوهامودفعا،تقدمماعلى4!ناء"ا

قلتإنلائملومةأخشى)ولامواطنينابعضفيهايرتابالتيالحقيقةب!!ار

المجدذرىعلىاللهأئدالسنئة،حكومتناإلىآتزلف(منهمالأعظما!2مواد

بهيتحاملعماالبحثفيالتدقيقزيادةمعالميا،الحقسبيلفيوأقام!ع!ا!ا

تنطبقلاالتيوالأضاليلالترهـاتمنعامكلفيالموسويةالمقةعر

.الأفهامصحيحعلى

هذهغويصفيدققتأنهااللهحفظهاالسنئةحكومتفاعلىننكرلاا"نعم،

الأبصارلإنارةكافياوحدهكانماالحوادتابانوآظهرتمضى،فيماالمممصالة

الغراءجرلدتكمحالبلسانأرجوولكننيوالعار.بالثأريلحقماودحض

أظهرهعماعلاوة،المخفيةالحقيقةبناصروالأخذالبشرلةالخدمةباب-من

اتباععنيشغلهملاأفاضلقوممنلجنةتعيينسابقا-الكرامأمورناأولمجاء

وفيالحضالمنكودةالمقةهذهكتبفيالنظروامعانللبحث،شاغلالحقيقة

تعفقمنلدىعلمعلىنارمنأشهرهوالذيشرائعهمشرحكتابآيتلمودههـا،

هذهينفيأويثبتماإلىالكتبهذهفيرمزاتلمحعفها.العبرانيةالديانةفي

تتحرىكذلكذلككانإذاحتىبشر.قلبعلىمثلهااللهأنزلماالتيالتهمة

رضي،العقيدةهذهوإبفالنسخالرعيةراحةعلىالساهرةالسنيةالحكومة

التمدنأيةوهوعشرالتاسعالقرنفيهدىعلىليكونواغضبوا،أمالإسرائيليون

منالوقايةإلىالنفسيدعوماكلالاكتبهمفياللجنةترلمواذا.التقدمونموذج

وتكفي،عينينلذيالحقيقةتظهر،الأدبيةالنواميسعلىوالمحافظةالأرجاس

.والارتيابالشكبرفعوالعذابالذلمؤونةالأمفاءالعليةالدولةرعية

الموسولةالمقةبأنوآنصصارهازملائهاإقناعمناللجنةتتمكنأن".وعسى

إلىكثيرلنفأرشدت،الربانيةالوحدةعقيدةبحللللعالمظهرتمقةأول-وهي

مقاماتجل-البشريالدمسفكعنتنهيالتيالصمدانيةالعزةبوجودالاعتراف

يشاءمنيضلوالله.المعتقداتهذهمنوتستنكف،المحظوراتهذهعن

احتراماتيعبارةالسابقةتشكراتيمعاقبلوا.الكريمالربإنهيشاء.منويرشد

.(1)3ااالفائقة

217-9)2.صر.نفسهالمصدراتطر.ال!ملبنص!."البري""صراخصصاحب1!اآورهكذا13-
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رروقأسعد

العثمانييناليهودموقفعنتعئرلآنهاال!املبنصياالرسالةهذهنقلناولقد

الذبائحوتهمةالتلمودتعاليمبينصلةوجوداحتمالإلىبالنسبةتعبيرخير

مصرفيالصادرةالي!وديةالجرائدإنبلبابها،فيالوحيدةليستفهيالبشرلة.

،القاهرةففي.الإسرائيليةالمفةعلى"اا"المتحاملينمعتتهاونلمالعربيةولاللغة

وتفثد،التهمةمروجيعلىالردودتنشر"ائيلإسر""نهضةجرلدةأخذتمثلا،

يطلب"االبري""صراخصاحبنجدبينماالتلمود.ضديطلقونهاالتيالمزاعم

مبانيه،إخفاءوتحاولمعانيهتتجاهلالذيتلمودهاتراجع"(أنالجرلدةإلا

ولراخوتوعرولينزارهوعابودهسنهدرينبفصلجاءفصاالنظر.فتصن

والمشنادو!يورالطوركتابهفييعقوبالرابيذكرهوماوكقيه!.ولتراولباموت

مشباط.حشوعاروختسلحاوكتاب،ميمونبنموسىللرابيالتلمودتفسير

ومالوعرضدمإباحةالكتبهذهتحويهللناتقولنكلفهاذلكولعد

جاءولقدلا؟أووحيواناتكبهائممعتبرونلأن!مإسرائيلبنيدينعنالخارجين

نفسهوحذثإلابمسلميهودياختلى"!ما:للسيوطيالصغير"ا"الجامعفيبحديث

الوصولبغيةبجسدهاالتصرفحرلةالي!وديةللمرأة:الكتببعضوجما".بقتله

11(.ا-أ15ص،نفسه)المصدردينها"ا.لأبناءأولهالفائدة

تدحضالتيالمقالاتتنشرالحقيقةا!)14(01صحيفةراحتالإسكندريةوفي

تهمةنفواالذينالمسيحيينبآقوالوتستشهد"البري"صرا!جماالواردةالتهم

"ا.مزراحيافرجالل!اخامرهي9188،)مارس(،ذارأولفيالحقيقة"ا21جرلدةصدرت14-

الإنجليزتيا"الاحتلالمنوموقفهاالمصرلةالصحافة41عندراستهفيعزلز"ا"المصاميويقول

يساعدونا"الإنجليزالتال!العنوانوتحتا-691(39ص6891،القاهرة،العرييالكاتب)دار

.اليهوديوللوطنلليهودتدعو!أنتالمذكورةالجرلدةبأنابمصرايهوديةصحفارإصدعلى

الا،إسرائيل،لأسرارفيا"السلسبيلعنوانهامفالاتسلسلةبنشرالأولعددهامنذبدأتفقد

المكرمةاامكةاعنوانتحتالحجعنمفالاتبنشرالمسلمينالقراءاجتذاب!اولتمثلما

مصمارااكانتالمذكورةالجرلدةأنولبدووأهميت!ا.الحجفرلضةعنفيهالكي.تتحدث

1(.و6)صاوالمصرليناالسورلينالكئابمشاهيرأقلاملمحيهتتبارى

!امتاا.عونإا"أيو!تحرلرصاوتولى18()اوالأرمنأحدألسسهاالتي"ا"الزراعةمجلةوهفاك

إلاعلميةزارعيةمجلةكونهامنالرغمافعلىالهماوالدعايةاليهودعنبالد!اعالمجلةهذه

والبلادمصرجماالإسراتيليون"اثابتعنوانتحتاليهودأنإءعلىدائصاتحتوي!انتآفا

االسطميةااعدوكفابصإعلاناعددكلفيتنشرالمجلة!انتكذلكهـأميركه"ا.الشصامية

والرادينبراء،منههميصاعليهمالمتشدقينالشرقيينلأقوالدحض11وهوأم+ول(،)ح،أ،+ص!3

هذهآنولبدوأ(.و39)-4)صا.االزراعةمجلةإدارةمنولصلبوالخطأ،التقصعلىأعصالهم

يفاصلونلابأنهمئلينالفعلىردهـامعرضجماالزراعياليهودطن!ثعنافعتدراحتالمجلة

،الأردنشرقفيمربعمترملايينخمسةسيشترياروتشيلد)1االبارونإن:وتقول.الزراعة

491(.)ص.لموفييفاطوفاالتيالزراعةأنبا!اأخبارمنعلمفاوقد
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لصهيونيةاشالتلمود

الذيبالمنشورالصحيفةتذكيرإلمايلجأاافارسحبيب41لكناليهـود.عنالدم

منيحويهماالتلمودكتابضد1244عام.الثالث""إينوسنتالباباأصدره

"أهـراقأنلهايؤكدكصاوالترصات.الخرافاتجانبإلىوالح!ا!تادثخائم

البلاطسجلاتفيتوجدستةإلى!امينابنمنالأطفالمنكثيرينتطولب

عبارةإن..شالباباواتالمجامعمنكثيرالتلموديالقتلصحةآثبتوقد.الحبرئي

!"غوغينوكتابمنالسادلسالفصللعنوانحرفيةترجمةهيااالتلمودي".القتل

عنيتحدثالفرنسيفالمؤلف.إليهالإلثصارةسبقمتالذيموسو"!ي

للمواضيعكتابهمنالسابعالفصليكرلمربينماولاسا(،35433أ!+أدا+)!+4أ9)ءول

ااالمقدسةلولوجيالأنثرا14ز"االتوراتيةدباتالعااواااالتلمودية!خلا-اا"ا:الفالية

للتكريمإثباتهمعرضفي""البرقيا.صرا"صاحبيوردهومماا"ا.ولما!الدمو".عن

-))074عشر"االرابعابنديكتوساالباباآنااالتلموديةفراثسالأبرياء01ينالهالذي

الذينبالآطفالإ.يتعلقاصوللامنشوفا1755)فبراي!،شباط22فيآصدر758)(

ءاشهدههـاالتعصبفرائ!رالصفارهؤلاءبأنفيهأباناليهود،منذبحوا

.263-7!2(ص،/1البرياصراخ)ا.ا"حقيقيون

اليهود..ا"أسراركتابصاحب،"ملول.لانسيمكتبهماإلىهناالإشارةمنولابد

أسما-يعدد"املول"بدأاليهودا"ضد"اقامواالذينعنحديثهمعرضثنناإ.)فى)1

الإسراتيلييزضدرالافتراءاتالمزاعمشتىأطلكواالذينالآوروبيإتالكثاب

روسيه"كتابصصاحبدولسكيذيماكاليكست:منهمفذكر.الشرعيةوكتب!ا

ذإكورنيليانوجوشجا)،اليهوديةا"فرنسهكتابواضعدريموتفادرفاردا.،اليهودية

الصأجنجيبيسصشاكلتهعلىهومنوعرئهخبايا"رالزوابافي12سماهكتيباآلف

وجون.14،اشاح!احاح5للماس!4ول1،ا+لماكتابصصاحبوآزمنجر(،اا)"االعربيةكإ

)(.ثليين)!الأ!رمنزغيرههوقبيك،

يلي:!احفاالمقصود!انربصاا-5

-)،خ!ح-.ا)1اكام.ا)،.م1161،؟اا،1الأ-أإشأ4)،1)1أإا،)13،(.!-عاأ!ا.ا،ا،1،ا*اكألأ+لأ!ئا2ح،6ا،إ؟ة

ح،5+713اسالى.ا،3)م!ا؟لايا.

.9)فى6!أمال!اتبثطبعخبإبالاالزراباقيا!عنوتحتالىاجملاانجيبعرقيوقد

(16ذ-4))4)،27أيزنمنغراأول+7؟ه48!ا63،حمالآلصانيالمستشرقنفسههوآزمنجر-)ح

فيلأ)(17!إمالأولىللمرةونشرهقفاع"بلااليهوديةعنكفابهآلفأئاعح؟+س!،+،أحظ

الفرنسيةالىالكتابحذاترجموقد)1)7)(.كونيجسبرغفينشرهأعيدث!فرانكغورت،

الكثيرونعنهاقتبسرشدال(،4افي+75)،ء!اهح)334آيضصارالإنجليزلةدال(4أ!غح+ظ،+خ")خا،،!ك

كتابصصاحبرركلنغ/الدكتورصليعتهمهـفيالتلمود.!آسفاش-اليخودضدكتبوأإلذينسن

لتفصيل.بعنهالحديثسباتيإلذقيح"ملما+)!+4داز4ح).التلموديثياليهوأ
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رروقلسدأ

حاملةالسمومريحإليهمتصللمالذينآولئكامتداحإلىملولانتقلثم

آولئكمزاعمعلىوردوا،والغيرةالشهامةروحفيهم"فدبتالأورولي،الميكروب

الأمةآبناءمنمنهمواحديكنلمالحظ"لأولحسن:يقولأدأإلى.".المتعصبين

وآربابوالحصانةالصحافةذويمنوالمسلمينالمسيحيينمنبل.الإسرائيلية

"اردباسمآصدرهبكتابحبيبآفنديمحمدحضرةمنهمردمنو(خر.المجلات

اليهود"!(.ا!آسرارمن02ص)انظرالىالبريتقليدعنالجري

الذيحبيبآفنديمحمدكتابجماوردمماشيئاالعربيللقارئيقدمثم

يقولحيث2!،وعلوميامدابهاعلىواطلعجيدا،العبرانيةاللغةا"درسبأنهيصفه

الواحد":بالحرفنصه"اماااالبريتقليدعنالجريا"ردكتابهمنا3الصفحةفي

قليلانفسهالشرقيشغوكلصاتنديدا.شعبفالأنناعناداوكفاناتعصباا"فكفافا

ضددعواكمالآنبأباطيلكم.فزعزعتمونامسترلحينكنا.بأوهامكمتزعجونه

المسيحييننحنتضرناولكنحافظهم(.الربلأناليهوديضرلااليهود

ويصيرنا،للشعوبمثلاولوقفناتقدمنا،طريقفيعثرةولكونكثيرا،والمسلمين

وأميركها".أورولهأهللدىوآضحوكةعارا

وانذاراتهالعجيبةبتأديباتهيناديكمالذقيصوتوال!ممعواغتكم،عنارجعوا!أ

والصينوالإسكندريةلبنانجبلوقاتعجماإخوتييابكمحلماتنسواولا.الغرلبة

البزيالزلتونآيهاأنتم"ايناديكمالرسولقولواسمعواوروسيه.الهندوقحط

بنيعلىتتكبرلاأيا.؟؟االأغصانعلىتفتخرلاالشجرةأصلفيالمطغم

منل!ستفأنتافتخرتوان.حملتكالتيالأصليةالشجرةهمالذينإسرائيل

"4)17(.يحملاباكالأصلبل،الأصل

تعقبهالرسولإلىالمنسوبالقولإن)ملاحظة:02.صاليهود(.،أسرار14كفابعننقلا7)-

علىنعثرولم.الصيغةبهذهورودهفيالتشكيكعلىيدلمصاالاستف!ام،علاهـاتصعلامتان

الظنوأضحلب.رسالفطمنوغيرهالقرأن""ألفاض!"امعجمإلىالرجوعأتفاءالقبيلهذامنشيء

فينقرأحيثروميه،آهلإلى(!الرسولإبولس3رسالةمنماخوثهوالمذكورالقولآن

كانوان.العجينالثفكذمقدسةالباكورة!انتالأوان:يليصا)(ا-68عشر:الىادي)الإصحااح

برلةزيتونةأنتكمتوقدالفروعبعضكسرقد!نفان.الفروعفكذلكمقدساالأصل

افتخرتنفياالفروععلىتفتخرفلاهـدسم!ا.الزيتونةأصلجماشرل!افصرتفي!افطغمت

ا.ايحملكالأصلبلالآصلتحملأنتفلست
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لصهيونيةاولتلمو!ا

السلطة،إلىأمرهمشكوابل،والمجادلاتبالردوداليهوديكتفولمصذا

والصصاقعليهمللتهجمصفحاتهاآفسحتالتيالصحفضدالدعاوىور!وا

تدخلوااليهود"عظماءابعضرابأنيعترفالبريما"ااصراخافصاحب.بهمالدمتهمة

ببعضففازوا.الشامحادثة!نالكتاباتلتوقيفالتوصل""وقصدواالقضيةفي

فيه:لهيقولاليهودآحدبتوقيعتهديدكتابتلقىآنهيؤكدثم06(.)صراد!جاحا!

اليهودضد4الأاالمحروسةبجريدةأدرجتموهمماالعجبغايةتعجبنا..لقد

الجرلدة،لتوقيفجنيهآلفيندفعال!اللزمفلووالاتسكتوا،أنضمحكم

السلطةحملاستطاعواال!ث!اميهودأنكذلكولبدش113(.)صنتأخر"افلا

مقالانشرتلآنهابيروتفي"(البشيرالأجريدةبتعطيلأمرإصدارعلىالعثصانية

ا.تعزضمسألةفيهوتناولتلليهود.النصارىيوجههاالتيالدمبتهمةيتعلق

يرد"االبرياصراخاصاحبلكنا".البابالقداسةوآميركهآورولهحاخامات

لئلاالتعطيلامرأصدربيروتفيالعثصانيالواليان:بقولهذلكعلى

هيئ""البشير"إلىاليهودنسبهاالتيالتهمةكانتبينماا.،عليهاليهود"يتقؤل

أصحاببينكانما-علىأبدابمستفربوليسا!.والفتنةالشقاقإلقاء""م!اشلة

بيروتفي"البشير"أصحاباليسوعيينولينجهة،منألمقتطف!"ؤ".المقطما.

فيجانبهمإلىولقفاليهودبنصرةيأخذالأولالفريقنجدأن-أخرىجهةمن

القضية)هذه

إلى،والأطرافالفرقاءسائرلمواقفالسرلع،العرضهذابعد،الأننعود

حينالفورلة؟والردودالمساجلاتهذهمنالتلمودنصيبكاقماعن:التساؤل

علىلتحكمالتلمودمحتولاتفيتنظرلجنةتشكيلإلماالبيروتياليهوديدعا

بقوله:ذلكعلىالردإلىطرفهمن".البري."صراخصاحبسارعمعه،أواليهود

اللهشاءإناكفيهفسوفتلمودهكتابفيللبحثإنشاءهاطلبالتياللجنة"وأما

أنيجوزلاعررساأبوا-آم-لثصاؤواأشياخهإلىإليهوأزكتالبحثمؤونةواكفييا

ولالله،ولديهلديهمإلاتتبرجأنيحقولا،ولديهأيديهمغيريمسها

.(81)(91)ص"لأنلمستعاا

:عنوانتحت،18لأ5)هـايو(آبار1783،16عدد"ا،ا"المحروسةجرلدةفيالردهذانشرا-8

.ا.البرياصراخاكتابفينشرهأعيدثما.االتلموديةالذبائح01
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البرياصراخ41ص!احبإلىكوهجنا"اكيئزاسليم4بعثا098)يولي!تموز22وفي

الدمشقيمكاتبكمعروسةزمثبانتضدارالآنحتى"امازلت:التاليةبالرسالة

عليهامزآنهوبما1917.عددالغراءالمحروسة""11جريدةفيوعدكماالأديب

بقربينبتني!امنهلمحتومالها.مخطوببياموعودوأناالشهرلنزهاء

الأملوليب!ا؟حليكونفيماأستفتيكمآنعلىوهواهاغرامهاحملنيز!افها،

.(138)ص"ا.والسلامالحالجليعنيوضحبجوابمنكمأحظىأنالوطيد

صفحةعشرينحوالما"البرقي"اصراخكتابمنالأخيرالقسهـافينجدوهكذا

التاريخيةالمعلوهـاتبعضالفصلهذايتضمنالتلمودا..في11التاليالعنوانتحمل

وأقسامهالتلمودبعناصرمقتضبةتعريفاتإلىبالإضصافةالتلمود،نشأةعن

كالأتي:هيللتلمودالستةفالأجزاء.والأورشليميةالبابليةونسختيه

والعشور.الأرضوغلاتالزروعفيةالأولالجزء-

والأعياد.السبوتفي:الثانيالجزء-

والنذور.والزناوالطلاقالمتزوجينوحقوقالنكاحفي:الثالثالجزء-

يتعلقوماالأوثانوعبادةوالشهادةواليمينوالأحكامالقضاءفي:الرابعالجزء-

الأقدمين.بالآباء

الهياكل.وفيالذبائحفي:الخامسالجزء-

)91(.الأمراضمنوغيرهوالبرصوالأوانيالبيوتتطهيرفي:السادسالجزء-

يقولاليهود(.علصاءوكتبالتلمودمنشرو!ات"بعضتقديمإلىينتقلوحين

أفنديمحمدترجماتولأاعن"الأصليةالنسخ"!عنالمختاراتتلكاستقىبأنه

المختارةالمادةيقدمنجدهثم35(.)صهتوما."البادريحادثةوقتالعافيةأبي

الأتية:العناولنتحت

بالقوليكتفيبل.التقسيماهذمنهاستقىالذيالمرجع.البري".صراءمؤلفيذكرلم9)-

سنةولدالذي33)أ-407)(ميمونبنموسى)وهومي!انودمويزاليهودعلصاءأحد!"اعتنى

التلمودباختصار(بالأندلسقرطبةمدينةفيهو)والصحيحفرنسهمنكوردمدينةفي)131

ب..تثنيةآيضصاولعرف(.القويةاليد)آقياهحزا!ا.ايد)الصحيح:حالثصا!اكه"اجوداسصاهبكتاب

منليستفهي3.ثه4؟!ك!،2!"شأ!ي!المالقولةاليد"تسميةأهـاأيح+؟3ه+؟ثه!.ااالتوراة

إ.التوراةتثنيةلأند-4(،)ي=هأ-:لحرفيالجملحسصبآسالسعلى!أخوذةبل،المؤلف

التقسيمآنبيدالتلمود.لكتبااميمونبنا.موسىاتبعهالديالتقسيمفيكفابا14علىاشتمل

عنماأخوذهوبلالتلمود.لمادةالميمونيئالتقسيمليساالبريا.صراخصصاحبيوردهالذفي

هذا.يومفاحتىعليهمتصر!ااستمرالذيالتقليديالتقسيم
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والصهيونيةالتلمود

الإلهية.بالعزةيتعلقفيما-

العشر.الوصاياجماجاء-

القردب.معاملة-

الحلف.-في

هوالأولالمصدر:مصدرينمنمستمدخليطهيالمختاراتهذهأنوالواقع

يعرفوصاكأ1888عاممنذالفرنسيةإلىترجمالذياأ!روهلنغاالدكتوركتاب

الترجماتتلكفهوالثانيالمصدرأهـاس!سأأالاآدا+،1،+4أص!،3ا.االتلموديبا"اليهودي

أشيلا2الفرنسيونقلها0184دمشقمحاكمةجما"!العافيةلأ"أبوالحاخامبهاقامالتي

لأ"روهلنغالأ.إلىفلننتقل.سابقفصلجماذكرهمعفامزالذيكتابهلىإا!لوران
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-رهـوقأسحد

4المرصودوكنزه""روهلنخالدكتور-ج

أ،،!ش!نأله+"ا+6)ولال!!نأ،ءد!+130

""خخ،+ا،نجصالمالأ+أح،ححلما3+6،ل!همححس!نج،حس!لأنج"؟أ،ثه!لماع3لمأس!:،أ3لماح!ظح43حثع!

ألماأ7حأ!س!.

3!م!+ح(خءااخحلماأثلا!5أ،6،.اس!هول4ح15لمانج)فىعااح3اأخ9+ح:63"لا.ا،كا!3لاكهـخ2لماس!،3

ثا)"هأولط!ل5خأءالامحول13خ)5فىهأحاح؟"أهاظأ"!ه5."ه!حم3فىعلما3لأ،ا،!أولأ7ح5!أأس!لماس!

33كثا،ح.

لماه73اغيإحح11أأخ3ء6+حاولحم7،عا،س!حأ+ه2خ3اغ:3يل!.اخ؟كاا،0يل!أ،+أ*6خاأ+عس!4

أ!اصا،4؟6،لأ+ح،لماشأه(حا،مس!+؟،خ0ا55أح،"حلمةولأه+حثةي!ه+،ع-ل!ا)1،أذول3.

*غح،لم(أ"ه+ع؟ع؟ا،لمهكا.هل!د!.)!حلمكم3ةءعأ،المألمإه،،د!3ءلماع3ى،21،،!ء،لم،!!دجلم?كه

أح،،لمألم*لممفىحىالم7،علمءا4كه13)كاههءعلمى?؟له!.ا117%لم!39،4ءلمع.2،بر

لا./لكنز/لمرصوذلكتاب/لفرنسية/لترجمةبهصدرتالذي/لغلافعنرصورة

.،لى!88يوليو،تموز.لم3في

مبالغةدونيزلفالتلمودقي.اأ"اليهودفيعنارشهلنغأوغستاالدكتوركفابإن

الحاضر/الزمنمنعقود،سبعةطيلة،العربمنهاآطلالتيالفافذةتلك

يآتيئعربثكتابمنفما.إليهاليهوديتشدالتيزاصروا!ةالتلمود!المعد!

القلموديةالجذو!عنالكشفمهمة!اتقهعلىيأخذآوالتلمود،ذكرعلى

هذامنشيتالنفسهيستبيحمؤلكهونجدإلااليهود،بهايتحلىالتيللآخلاق

الدكتوزكراللرفيالواردةزالمعلوماتالأقزالإلىيستندآرالمرصود،الكنز

أص!ابييكلصلهـاحيثلها،حصرلاعربيةكتببلطبعوهناككأهـثلنغ"لا.

كحنهااستكمآ!عليهاعتمدر!الذقيالمرجعآ!بالمصدريدالتنبمشقذآنشمهم

لكىب،مفصلةاسةدشالىبمفردهاتحفابمالكقابهذاقصةإنحفا..معلوماتهم

كيفدنعرفالفرأئف،شالع!ائبالغرائبمنالكثيرالىلزامهـحاص9تتعرف

اعمىغلدتالنحزلمورآقبلقكففا!اضرة.ااحمتدتإلمرحسودالثلزاإليفافصل

نحصريجعلفاالمبالضي!!لكنوتمهك.توقفبلاالتلمودقيبحرءمنالغرف

موضوعفاإلىمنهايمتزهـاالبارزةبالنواحياسةالدفهذهنطاقفياهتمامنا

.الخصوصشجهعلىشثيكةبصلة

فيمونسترب!أمعةاللاهوتآنستاذ(3911ا-)لا6)رافوهلنغاآشضستاأصدر

1187سنةفي.االتلمودي".اليخودقيعنكتابه،حكاني-ولهولأل!تدششال!اهنآلصانيه
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والصهيونيةالتلمود

ثم،واسعنطاقعلىويوزعيطبعالكتابأخذ1876عامومنذ)23(.لىالأقللمرة

طبعة7)فيالمذكورالكتابطبعمثلاألمانيه،ففي.كثيرةلفاتإلىترجم

إلىالنافلينمجيءوقبلواليهود،للساميةالعداءموجةارتفاعإبانمتوالية

مجانا.منهالنسخ(لافبتوقلعالدينيةوالأنديةالجمعياتقامتكما.الحكم

مؤلفهفأحرزحسنا.استقبالاوالنمسهآلمانيهفيالكاثوليكيةالصحافةواستقبلته

مجيءومعوالمرلدين.الفافذينمنالكثيرلنحولهواستقطب،والنجاحالشهرة

العلمي،والتنقيبالبحثعالمفيمرموقةبمكانةيتمتعالكاتبكان1882سنة

روهلنغأنحتى.الشعبيالانتشارصعيدعلىصصادفهالذئيالرواججانبإلى

للحكمالمناوئةالأوساطاتأييدوامرلديه"منالنافذينجهودابفضلا،تعئن

)ا؟(.براغجامعةفيالساميةاللغاتلكرسيأستاذاالنمسه"ا،فيللبيرالي

فتاة-اختفاء1882)أبريل(نيسانمطلعفيعزلار"اااتيزاحادثةوقعتوعندما

باستنزافهااليهودواتهامصوليموزي؟إستيرواسمهاعمرهامنعشرةالرابعةفي

"روهلنغا!البروفسورثائرةثارت-المحاكمةبعدساحتهمتبرئةثمجثتها.إخفاء

والبراهينالآدلةعلىاليمينواقسامالمحكمةأمامللمثولاستعدادهعنوآعرب

وطقسيةشعائرلةلأغراضالتلموديةالذبائحيرتكبوناليهودبأنلديهالتي

ديانتهم.في

روهلنغ.الدكتورلنداءتستجبل!االنمسه-المجرجماالمسؤولةالسلطاتلكن

ضدالمقالاتمنبسلسلةالصحفيغرق!االتلمودياليهودي!امؤلففراح

بارتكاباليهودتأمرالتلمودتعاليمأنفيهامؤكداعاروغ"،والأالشولحانا(التلمود"

التاليالعامفيبادركماالشهير.الفصحفطيرلصنعالدماءواستنزافالذبائح

البشرلةالذبائحعنوتحدث،ودعواهلأرائهفيهمارؤجكتابينإصدارإلى)؟!18(

)22(.الحاخاميناعتراضاتعلىالردودإلىبالإضافةالتلموديين،ةالربانيينلدى

أمامروهلنغضدالدعوىأقامالذياليهودي-الحاخام""بلوخ."جوزيفولقول

التلمودضدروهلنغمقالاتالمتضمنالكتابتوزيعبأنفيينه-محاكم

-02ولا،3لا،5ولأ)؟ه،أ!ةااح!3+)!+لاز4لا4ح11!لالاوللأح،1871.3.

آيضا:اجعرر.28صابقال!صلمصدرا.!ا"حهانمر-؟ا

ع..ل!.أألماع:!ص!2اح؟+اا"3عآهح3-ا،+طهـا!ءأ،أ)5،+1113،+ح+ا5!+ا!علاوللاطهـ4+،،11!ا!،3

لإ(*س!35ك!ع:اول!،)3:4)3.63حح!ع،"!ث!حا:؟!ح!س!لمايأ،،+3لىس!"(حأ)5؟أثهشاح"7ك!أ،،)3.

-22!ولأ)؟ه:62أاا!أس!عاه"ا+حولول34!4لأاس!لأثه؟ح+س!س!آ"هم4ح3"أ+أكاح!كهلا،6ا311!

(عأ،+حاهحكه4+!ثا(ص!اا!،+لاولشأ!3أماعءحهم"أ؟كا!ولأ3)،+،4!عح؟3ه،أ!،3881.

11!!يس!+أحأ+وللثاول!+ص!+45أع،عء+أ؟كاة"40ح03آ!+لاكااع!مس!!ح؟لما+س!4لما،+اة+؟لا،+3!4

لمالأا44ثه!كا3؟لما)أالما)،4ح!ألماولء114(لأي!*3،اولس!ع013"،س!"كاةأط3)،!م!لا!س!،)638.
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منالألمانيةتتكلمالتيالمناطقفينسخةآلف002إلاوصلعاروخوالشولحان

مننسخةألف173عنيقللاماوضعبينماالنمساولة-المجرلة،الإمبراطورية

،اشاه)!،)انظرالجمهور.متناولفيالربانيينلدىالبشريةالذبائحعنكتابه

7111!لأ*(.السابهتالمصدر

علىالنقمةأخذتحتىالمحافظةالأوساص!فيترتفع12"روهلنغأسههـاتكدولم

لليهودالمعادونراحبينما.الصناعيةالضواحيفيالعمالبينتنتشراليهود

ل!احةتبرئةعوااستصاإالأغنياءاليهود."الرأسماليينبانالشائعاتيرؤجون

الظروفأنولبدو(()23(فقيرةمسيحيةفتاةقتلتهمةمنالدينفيإخوانهم

ضمنممااليهود،علىالنقمةادلاشتدمواتيةكانتوالاقتصاديةالسياسية

.منازعبلاالمسرحتحتلالتلمودعنأقوالهوجعلروهلنغ،الدكتورلأراءالسيطرة

"جوزيفهمثماسرعانإذ،المنوالهذاعلىطوللاتدملمالحالأنغير

المقالاتينشروأخذحديثا-غاليسيهمنفيينهإكالوافد-الحاخام("بلوخ

"االيهوديصاحباأرغممماا"روهلنغ"االدكتوربحقوالقادحةالتحقيرلة

،الكفاءةوانعدامبالجهل"."بلو!اتهمهفقدضده.دعوىرفععلى"االتلمودي

إعدادواستغرق.المحكمةأمامالعبرلةالنصوصلبعضبترجمةيقومأنوتحداه

للقبولاروهلنغ؟!اال!هكدراجفيوأعوانه!ابلوغ!!نجحكماطوللة،مدةالدعوىملفات

فجرى.والشرقيةالساميةالدراساتفيالثقاتكبارمنخبراءباستدعاء

جامعة)*(دليتشالأساتذةانتدبتالتي"ا،الألمانالمستشرقينب("جمعيةالاتصال

حولبشهادتهمل!دلاء)درسدن(وفونشه)ستراسبورغ(ونولدكهيبزيغ()

وما.كتبهفي"روهلنغا"أوردهمماوغيرهاالتلموديةللنصوصالصحيحةالترجمة

بلوغضدروهلنغرفعهاالتيالقضيةفي1885عامالحكمصدورموعدحانأن

كلفتهاالتيوالمصاريفالنفقاتوتسديدشكواهبسحبالمدعيقامحتى

جانبهمنإقرارااليهوديةالمصالراعتبرتهمماتقرلبا.عامينطيلةالدعوى

اميزنمغر..كتابمنمعظمهااستضالتيوالعباراتالأقوالبخطأ

يتحققأندونلأ(3)+!+أ14بريمانأرون)االمرتداليهوديوكتبأس!(3ص!!+ص!،+ولح)3

انظر:-27

)!،+ح3ك!ع!عس!11:5ولأ،ول3حأ+أأ3،+11،(سا5+4ه+:6391)!.32

ا!18.عامروهلنغعلىللردكتاباوضعأناإدليتشا"فرنزوللاهوتيللمستشرقسبق)بم!(

نفسمهال!امفيروهلنغعليهردبينما2+!!3(اس!*23،أ؟ح5"!ول!ا؟ه"-دا*)!+دال4)س!4:عنوانه

،،عم2+4ا!!،أي!ثهفىحلا4+4أس!لأول4+ح!!م،ح،)+علاء"مس!،1881.:عنوانهببكض
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والصهيونيةالتلمود

بعدفيماتمبأنه3)24(االيهودية"امعجمولقولوترجماتها.النصوصصحةمن

الدعوىقضيةبهأوقعتهاالتيالصدمةبعدالعلميةألقابهمنروهلنغشجرلد

4(.اح)؟(ا"المستقبل"ادولةبعنوان89!اعامأصدرهالذيفالكتاب.بلوغضد

العنيفعداءهأنكماولأ(،4)*حالممنوعةالكتبقائمةفيأدرجموللماطلمال!33)،،!أ

3191عامروهلنغتوفيبينما،ألمانيةفيللاستعمالأثارهيؤهللمللبروتستانتية

منسيا"2)25(.رجلاأصبح"اأنبعد

منوأنصارها"روهلنغابينالخلافقضيةتفاصيلفيالدخولنريدلاأنماعلى

المأخذكثرةإلىبالإشارةهنانكتفيبلةثانيةجهةمنوشهودهوا.بلوغا"جهة،

للأقوالمراجعتهملدىاليكود-غيرمن-وهمالمستشرقونآوردهاالتي

حينهفيالشكوكألقىمماروهلنغ،الدكتوركتبفيالواردةوالشذراتوالنصوص

العبرانية.باللغةالرجلمعرفةعلى

والنمسهألمانيهحدودمنخرجحتىيلبثفلما"التلمودياليهودي"اكتابأما

الماضي،القرنمنالثمانينياتأواخرفيللساميةالمعاديةالحركةتتلقفهلكي

محاربةفياستخدامهاينبغيالتيالأسلحةلانتقاءأساسيامصدرامنهوتجعل

فرنسهإلىانتقالهمعتبدآالكتابهذاتاريخمننفمناالتيفالمرحلةاليهود.

الدكتوركتابأنولبدو1888.عاممنتصففيالأولىالفرنسيةالترجمةولظهور

ترجماتبثلاثحظيأنهحتىفرنسه،فيلهامثيللاانتعالثىفترةشهدروهلنغ

روسيهجماانتشارهإلابالإضافة""دريفوس"ا،قضيةأثناءمتداولةكانت

)26(.القيصرلة

42-11طح*اك!ه+!ءكهلألاء4ول،ولولك!ا1،كاأء!+اثم+،،++7ح)3!4،ث!أنأس!3!)ه".7191.

.)63ص،السابقرلمصدا،لماعال!س!3انظر-25

التالية:نذكرا883بعدروهلنغأصدرهاالتيالكتبومن

1)كا!ولختم.ح+س!اص!ول73حاه،!س!3"(لا4ه+لأولآها؟هولأ-)كا!0،35!3!0"ا؟هأ!ول:114عأ

لاأ+س!4!3آ!س!ولول44أحعمآها،ولأء"ح11،يمس!أوللا!+8871.

2)اا!ع3ك!4ء،ح"أ5+لما45ء!091لأ،؟؟!لا+4ح+3:فأآ!ألما4حوللا+4عهع،س!ثه!،ول،حول11،

(ح!!س!ءاث!5+ه،3أس!*3!ول4ع35اس!5،،ولأكه).

عن:نقلا.164ص!السابقرلمصدا.لاحا؟ء2انظر26-

+!كا!"-ةلأس!،ا!:3اكهـاأأول3أأأ،+ح!3+أاول+!ء40+34!س!حا30101+حح)35ةهولس!15س!؟4

!لأس!عيا3أ!مآكلهـفىلا"(،عكه!س!!أأ+لا7حم3لأ(أس!عع3ثه،!للاس!!لاع*3+كا!أ،0591!".9ا29-.

(ءحلماهس!!ثه!7:بالفرنسيةمؤخراتقليدهجرىروهلنغبكفبأنالمؤلفذكروقداهذ

حواليصدرتقد!نتالثالثةالترجمةأنذلكيعنيفهلأ+!،+ا+!حش!3.ش!"أولأ+ص!أ!ك!+!مآ3

التارلخ؟ذلكقبلأو،29)1عام
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ا(اللهنصرا"يوسفالدكتوربهاقامالتيالعربيةالترجمةأنفيهريبلاومما

"الكنز:عنوانتحتا998بمصرالمعارفمطبعةوأصدرتيا،الفرنسيالنصعن

الفرنسيةالترجماتمنواحدةعلىمبنيةهيالتلمودا"،قواعدفيالمرصود

العرييالمترجماعتمدهالذيالفرنسيالنصمعرفةيمكننافهل.الثلاث

؟الكتابلهذا

س!سأ،أدالأااالتلموديا"اليهوديبعنوانالأولىالفرنسيةالترجمةصدرتأ-

يد"اماكسيميليانالآبمنمهداةوهي.1888)يوليو(تموز15فيلما+ا!+4أ3حأ

فيالنظرأعادالمترجمأنكما".المسيحيسوعفيالأعزاء"إخوتيإلىا"لامارك

كلها.مصادرهحققثمحواشيهوضبطوتصحيحهبتنقيحهفقام،الأصليالنص

أنوكيف"روهلنغ.(،كتابإليهالالذيالمصيرعنالمقدمةفييتحدلتفهو

احتوائهبحجةمصادرتهعلىالسلطاتلحملالهائلةقواهاجثدتاليهودية

للغايةفادحةتكنلمالأغلاطتلكبأنللقارئيؤكدثم.معينةلأغلاط

بأنهمباشرةذلكبعدولعترفأدا"".،+*4+س!9ءحأولس!أ!لمخ13خ3ولا3ألأأ!ا))3!،ولكاأآ

تعديلاتعليهوأدخل.دقيقلفحصسنواتعشرخلالالكتابأخضع

:فيقولالمصادر.إلىبالاستنادوتصحيحات

43+ص!!(،،ول15،+!،ذس!حمح3ألماثا4هولولش!*ا!أس!ولس!4حكطلماهس!.المأحاولحس!أس!173فئ

ولول!ح،+كاحول"!ح35همول4أ،،ح47،1أه-اعأولأش!!6+س!ع،ولآحأ!مأ،ءح!أ+هض!4.ش!3"!ثه

ص!ا35لماهعحس!3،ذس!)ح3ش!ع3+ص!ح،ء4وللاهس!7لما!19،ء،،!ولالم5ول4لمالماس!33اس!حزأخكل!حول.

س!ح+،ثاس!،كا!1،3؟+أ!ح4لماذلماأ!34،+س!4لماأ*،!"هكالما3ش!،س!س!،كا!أ!7ا،!،+أ3

لاولأ4ولس!،ولس!،ول)*"أخا،"5لما!،ولص!5ش!!مء-54حولخ11ص!ول3")(27).

قدرهامكافأة)1888(صدورهاعندالترجمةهذهعلىالقئمونرصدوقد

يحولهخاطئاستشهادأيوجودعلىيبرهنمنلكلفرنسبفرنكاألافعشرة

المكافأةبأنيقول)1491(أنفاإليهالمشاركتابهفيذكرا"مونيواأنحتى.الكتاب

عليها!للحصوليتقدممنتنتظرمازالت

لكتابالفرنسيالنصهذايستحدملم"اللهنصر"(يوسفأنهوالمرجحلكن

يسمىروهلنغجمعهالذيالكتابأنالتمهيدجمايذكرنجدهبل"اروهلنغ".الدكتور

الفرنسية:الترجمةلهذههااعتمدقالتيالطبعةمن9)صفحةانطر27-

حصأ"األالآ6+ا!+لا4أ5اس!أ40،1م.7!خ؟46،)أ،+أ*!7ااأ+ح4ح93!6+!لأول،حح4غ،أ43"ااثهسأ

57أ*4؟ب!لا!(أهولثها1،!3لا8ص!)اس!!،6391.
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الأخرىالترجماتإلاالانتقالعلىيحملنامماأ.التلموداحسبعلىاليهوديابا

فرنسه.فيالماضيالقرنآواخرعندصدرتالتي

حسبعلىاليهودي11عنوانهاالتيوهيإذن،،ثانيةترجمةهناكب-

اا"ستفينادارعنالترجمةهذهنشرتوقدس!ساألما)مولهاء3س!الما*ا!+.44:التلمودا

وقدم3.بونتينياديآ."ابواسطةالكثير،إليياآضيفآنبعد.9188عامباريسفي

ا!)28(.اليهودية"افرنسهصاحبا،لأدروموندواردإا!الا

كانالتيالمصالرمنأيفيأثرهااقتفاءلنايتسنفلمالثالثةالترجمةأماج-

عنوانففيأ!،اللهنصر!"يوسفاعتمدهاالتيهيكانتوربماعلييا.التعولل

عقائدعنروهلنغالدكتور"كتابيلي:ماإلىيشيرنجدهكتابهمنالأولالقسم

اليهودي"اعنالتحدثإلىالتمهيدمطلعفييعودثمالتلمود!(.بحسباليهود

التيهييعنيهاالتي13الفرنساويةالترجمة11أنفيذكرا،التلموداحسبعلى

لكتابوا68،بيروتطبعةمن93صفحة)انض!!ا".مارتينيا!بمعرفةتمت

المرصودلأ"(.ا!الكنز

طراز:منبعنوانالاحتفاض!يشألمالعربيالمترجمفإنحال،آيةوعلى

يلجأنجدهبلا،التلموداحسباعلى"اليهوديأو:التلموداا،حسباليهود"عقائد

عاممنذأصبحناحتى،زمانهعدادةعلىجرلاو"تسجيعها"العنوانتعريبإلا

3.التلموداقواعدفيالمرصودالكنز11:خلالمنالتلمودعنشيئانعرف918و

اليهودآسرارعنيكشفواآنله!اطابالذينالعربمعظهـانقلالكتابهذاوعن

التركيباتمنهنالكماغيرإلاالآمم،إلاونظرتهمالتلموديةوآخلاقهم

.والتخرلجات

تعجالتيللمنقولاتمفصلورصدشاملعرضعنبنايضيقالمجالأنغير

قاتمةبإدراجنكتفيولذاالتلمود،عنحديثهايخاالم!اصرةالعرييةالكتببها

دونالمرصودا"،ا"الكنزعناقتبستالتيالكتبتلكآسماءتتضمنمؤشرة

كتابمننسخةيضعآنإلاالقارئعلىفما.والتعليقاتالشروحاتيخاالخوض

2!-ولول!ول3!،"ه؟)أ،أ؟:11سأحرلماما3اح5+اص!+)ثه،+يا114،عثهأ!313!ثهاولح،9881،ك!أك!11،

"ة285.(س!01،41،أ+،مما!؟ولس!3حهول5أ4خا؟،م*س!،+س!ول!خ،+ء،+ع!3"ول.س!4ه!أوللا،ا!أ،

!!ش!*،حص!4،ح04لاث!م4+!،+ه+لم!كاألأاأ5،"خ9لاءولول،51خ61ول،1؟لماس!).

لية:الفالدراسةفيالمصصالر!ائمةراجع

أول!حلس!،أعس!7س!4:*لماه!حسأ-1135)"4+"حس!3أأح+!ول!س!أحح*13،أ،+!13(+ول1140؟،"حس!ول11:س!سا

!!!؟حس!4ا،ئأأ+5،أل!ث!ش!س!)!!ص!،ص!(4.ص!سأحلا،ولص!3أ3/+هأء3ءضأ+س!ي!ثول!اولس!3،أ!ءع1.3و6)و.
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الكتبمنعشوائيةمجموعةصفحاتيخقبثمفاظرله،أمامارفهلنغ/1الدكتور

السرلعةالمقارنةبأنعلماالتلمود،عنلمعلوماتفيصف!اتياتمتلىالتيالعريية

معرفتفاحدردعنرصصأدقةعامةبفكرةشالخروجلديهانطباعلتكولنكافية

التلمود.بكتاب

صغم.الفصلهذاخاتمةفيمنهالابدالتيالملاحظاتبعضهناثتبقى

عنالآصلطبؤنسخةبا،تالتيالعربيةالنماذجكنيالخوصتعدمإيثافنا

التلمود"ا.قواعدفيالمرصودالكنز11محتو!ات

البريمما4"صراغعنالحديثختامجمماإليهـاأشرناالتيالمخفاراتإنآولا:

الذيفالتبودب.الثانيةآوالآولماالكرنسيةالترجمةمنالظنأغلبهـآخوذةهي

الإلمامبعضرعلئيدلاشلموداشرو!اتتقديهـافي"افارس"حبيباعتمده

بالعفآتدالمتعلكةالالآقوأدزجلكنهزثهلنغ.الدكتورلكتابالكرنسيةبالترجصات

البابقسمثمافيلهيةا".العزةيخا11عنوانتحتالتلموديلليهودفيالمذهبية

الأتية:الموضوعاتإلىالتلموديةالأخلاقبفسادالمتعلق

لما!(.الا"حه؟!)ول=الكرنسيالنصفيالشدبا"معاملة.

س!!(.ثهاع.)ش!،خأع"35االعشراالوصايافيجاء

حسا(.3+3!)أ+ح./0لحلفاو-

الأقتضاب،غايةفيجاءتاقتبسهاالتيوالشروحاتالمختاراتلكن

التلمود.أسفاففيمصادفهاإكواضحةإشاراتتتضمنولم

المعرفة،تمام(4البري")صراغكتابيعرف!ان).اللهنصر!ايوسفأنيبدزثانبا:

الكارئآيياتظن"ولأ:بقولهإليهألثارأنبعدالمقدمةفيعنهاقتبسأنهبدليل

الكتبمنكثيرفيذكرالأنحما،عندياتيمنالكفابيزهذينآناللبيب

وكتابفارلمر(،/حبيبلصصأحبه4البرفيا.صراخككتابالعموملدىالمشهورة

عالاطلا9القمرا"على.بالطبع،تعذفى!لكن.دشيمون.اشدإ.ادش.اليخوديةفرن!صا

)تشية:بسخولةعليهصاالاستحصاليمك!لالكونهصأومراجعتهماعليهص!

آسرارهمعنولنشريكتبمايجمعونآنهماليهودعنألمعرشف""لأن

ا.االعامةالمكتباتمنوالوثائقالفادرةالنسخثسرقونويتلفونه،ومخا!يهم

ا(.المرصوداا"الكنزمنأ9صفحة)انظر

والذباتحالتلمودلموضوعتصدراالذينالعربمعظملدفقناعةكهفثالثا:

للممصاميةالمصاديةالأشساصأمنمستفاةمعلوهاتعلىقاثمة-وكيالبشرية
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الخوضعلىيتجاسرمنبكليلحقسوفاليهوديالأذىبأنأوروله-جما

العربيةالجرائديعذرمثلا،لا.،فارسا"حبيبنجدونحن.النوعهذامسائلفي

نتأملعندماأننالأاعلى:بقولهالتلموديةالذبائحآنباءملاحقةفيقضمرتالتي

قاومواوالذين،التلموديةالذبائححقيقةكشفعلىتجاسرواللذينحصل!ا

الكتابهؤلاء!اساهوبمابغناها،الأنوالسائدةالفنيةإسرائيلأمةلمجتاباتهم

-العذاباتأمزبينالموتكآسذاؤابعضهموأن،الاضطهاداتومنالعذابمن

(أع++)!ولينير(ول65ا)أ+!)وهلنغور(!3أ+(،أ!)نولرلما(!6**ول)بعاارطير

منالذينونعذرمتحيرلن.نقفأنمننتمالكلا)+ول!*آ!!!(-وبرفمان

"اصراغ)انظر".المسائلهذهجماالخوضعلىيقدموالمالجرائدأصحاب

أوسعالمنتشرةوالدعايةالمبالغةقبيلمنكلهوهذا223-224(.صا،االبري

فالمعروف.والساميةلليهودبعدائهااشتهرتالتيالأوروليةالأوساطفيانتشار

وهو.ابريمان(1)9؟(،أما.3191سنةحتىعاشبلاليهود،ضحيةيقعلمروهلنغأن

ا-9187()825""برافمانا"جاكوبوكذلك.طبيعيةميتةماتفقدمرتد،يهودي

،(.أول!!،)!اء؟ثه3!"!ول،اع+354أ!؟كا!=.(1)986!الالقهاكتاب/مؤلف

ذإ،الصحةمنلهاأساس)مص!++اع(فلاا"بينر"ابالدكتورالمتعلقةالشائعةآما

الألمانيةإكالتلمودترجمةعلىإقدامهبعدالسملهدسوااليهودأنتزعم

ا"براخوت".الأولالسفرنقلمنوغهفروعقب

عنالماضيالقرنأواخرفيكتبواالذيننجدأناليومنستغربقدرابعا:

ولصورةلماماإلابفلسطينالسياسيةاليهودأطماعإلىيلتفتوالموالتلموداليهود

ذلكجانباإلما،الطولىاليدصاحبةهيوغيرهاالدينيةفالدوافع.عابرة

تحصلكيف:يتساءلعندما."البريا"صراخصاحبلدلىيطالعناالذيالاستهجان

الأوهامزالتأنولعد؟بالذاتعشر"!التاسعا!الجيلخلالالبشرلةالذبائحتلك

تساؤلاالكتابخاتمةفينقرأونحن9!الخرافيةالمعتقداتوانحدرتوالترهات

4يوستوسالدكتور10هومستصاراسمنحتبينكتنشر.ابرلمان11،رونالمرتداليهوديأن2-و

وهص:.م!(،لا))كهلا،3

ول؟!ه!كا3!،+أول-1)ا!"+س!أ*حأ؟5لملأدأه+م311ء!(الا4،أح5هأس!!))ح،هع!لاي!43+ح4

ولس!اللالأ4أ5حس!4301للا!ط73ا!أ014؟،س!"س!3!!،+لأ!"،حهولحح!+أ+!؟لمص!أ+أس!ح!،351!حآهلمفىح

3*س!ا!ول4؟،ح!3"خ3أا+ثه5-..؟،أممالا*ول4013+)لاأءأ،54لألأ!.!ول)ك!لا،5،ث!،4مم!4،ء4!!،+3!م،

1883"؟،5ص!.29814.

)2-اا!+اولول4اس!أكلا034ي004:11اس!،+ء3،*س!لأح،ولا3ح!ولا،3طهـ63لا4!3لأ!أول3آهح"،

"ة؟لأأ4،3!ك!ء،أ4أ3حأحالأممه+أا؟س!3لاه!ححثه،!+4ع3ح3حولء،014ء؟،ح؟أ!34!!+عول؟اأء.
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.لعمريلاالأبرياء؟ظلمهل؟البريصراخيطلبا"فماذا:التاليالطرازمن

اليهوديةالأمةاضطهادالحكومةمنيستدعيأنهعباراتهمنيتحصلوهل

الرزقبابسدإلىالأولياءأنظاريستلفتهلآوالدنيا؟منبقعةكلفي

فييا،الالتجاءبقصدإمافلسطينلأرضألوفايأتونالذينالإسرائيليينعن

استرجاعبوجوبعلمائهمبأقوالجاءلقاتماماةعليهاالاستيلاءبقصدواهـا

خاتمة)انظرأ(كلا!ثمكلا!؟عندهمكحيواناتالأممباقيوملاحظةملكهم

سنة)يونيو(حزدرانا5فيمؤرخالكلاحمهذاإن937-038(.ص"،البري""صراغ

يناشدبينماتقرلبا.آعوامببضعةالسياسيةالصهيونيةظهورقبلآي1918،

والإشارةب!امينالصهيونيةالحركةظهور)وبعدزمانهعربا"الله"انصرالدكتور

ا"،"المقتطفمجلةإلىالواردةالقراءرسائلإحدىعلىالتعليقفينواياهاإلما

نأيعلمونقوميليت!"ولايلي:لمايتنبهواأن3(اه)7باص898)،آبريل

المؤلفونهؤلاءقالماعلىالجمهورإطلاعفقطهووغرضيحسن،مقصدي

ليسالكتبهذهبآنعلياعترضولو.عنديمنفكرةولاملحوظةإبداءبدون

لقلت:،الأنثمرةمنها

به/لجهلولابالشيءالعلغبهتققلولا/لسحزتغقم

استعمالطلبطاو،اليهوديةالأمةظلغمرادناآنحينئذالقارئيئؤققنفلا

كلا؟.ثمكلا!دين!ا.شعاتر!!امةمنمنغهاأوديانتها،تحرلغأومعها،القسوة

يعتنقأنحرإنس!انوكل.المنزلةالدياناتأصلالإسرائيليةالديانةأننعلم!إنا

"!(.المترجم!امقدمةمن02)صا".الحقيقيأنهيعتقدالذيالدين

الأخيرالريعفيصاحبهااسملمععجيبةشخصيةإلىنشيرأنفاتناخامسا:

يعرفاليهود.ضدالكتاباتتلفيقفيبارزادورالعبمثلما،الماضيالقرنمن

هوالحقيقياسمهلكن"2،زادهاكيبردفيأو12بكاعثصان4بالمقصودالرجل

جماالألمانيةباللغةمنشوربهاشتهرالذيوالكتابالإ(ا.)مح!+أااميلينغراا

بواسطةالعالماغزو:1875عامالسابعةطبعتهإلىوصلبينماسويسره،

دشليا.محتالافأصبح،الأصليهوديكانهذابيه.""اعثمانإناليهودا؟)03(.

3-هه+ظ!-+ةلأح:اا!حاح3ءكالأ،3:+لاس!4!*س!ا،4لا3"ح4أح!لا4+ح01"س!أ*كاقيه+ء8751،4.

فىسأح40،اس!،خلما4لالأ54،+ا.س!18874.عامغوتيهلدىبرسرفيالفرنسيةترجمتهصدرتوقد

م!".ااكاحلألماأ3
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لصهيونيةواالتلمود

التفتثمسوسمره،فيكتبهونشربالألمانيةكتب،الصربمواليدمنإنهولقال

خدماتهتقدي!امحاولاهناكللساميةالمعاديةوالحركةالقيصريةروسيهإلى

الرجلهولةعنكشفتالتيالمصالرتذكركما.العمليةالحياةفيطرلقهوشق

بلدانجملةومن0167عامالبندقيةمدينةمنطردالطراز:هذامنمعلومات

.الرزقلكسبكوسيلةالساميةمعاداةنحوفاتجهةالثمانينياتخلالأخرى

لليهود.المناوئةوتلفيقاتهكتاباتهكلعنتراجعحيثميلانو،فياعتقالهجرى

للساميةالمعاديةالكرارشىيدئحفراح،القديمةسيرتهإلىرجعأنلبثمالكنه

فالإسكندرية.الأستانةإلىأثينيهمنباب:إلىبابمنمتنقلا،للبيعيعرضهالكي

الاحتيالي،نشاطهبسببوالسجنللاعتقاليتعرض.المنوالهذاعلىبقيوقد

18))3(.و8عامحواياتوفيآنإلى

الشرورمنبعالأليانس"ا"جمعيةأنفهيكتابهفيالرئيسيةالفكرةأما

حولاليهوديالطوقإحكاموراءالمنظورةوغيرالخفيةالقوةبللا.العالمفي

هذافيجاءومماوالفولاذ!والذهبالماللسلطانواخضاعه،العالمعنق

اكراكوف(.،مدينةفيللانعقاديهوديبرلماندعي0184سنة".حواليالكفاب:

المختارالشعبزعماءآبرزفيهالتقىمسكونيمجمعبمثابةالبرلمانهذاوكان

الملائمةالسبلأفضلتعيينفكاندعوته!امنالغرضأما.والتداولللتشاور

ر(."ا)2الجنوبيإلىالشماليالقطبمنواطمئنانبسلاماليهوديةانتشارلضمان

أنهوالمعروف؟حينهفيأيديناإلى"االيهوديبيه"عثمانتحقيقاتوصلتفهل

!نرلقعنإليناتسربتربماأيضاالتلموديةالذبائحعنالقصصمنالعديدكتب

ندريلاحيثمنبينناواسعبرواجتحظىوتلفيقاتهأفكارهلأن،مباشرةغير

نقعلئلاوالتذكير،التنبيهسبيلعلىوجودهإلىأشرناولقدالأسفا.مع

المعذةالاحتياليةبأرائهالتسلحجماونتمادى2"،بيه""عثمانالاسمفرلسة

السريع.للاستهلاك

الإسلاميالمكتبونشرهمؤخراطبعهأعيدكتابهناكوأخيرا:سادسا

("بولسللأبالصهيونية!"التعاليم""همجية:التاليالعنوانتحت)9691(بيروتفي

مسعدالأبوكتب3891.عامصدرتفقدالأولىالطبعةأمامسعد".حنا

:يقولخلاصتهافي

.57ص!بقل!م!المصدرا0*5-!+حه"+اتظر-3)

أ)،كثاس!مولح؟!سا:3االما"53!أ4+،لأ+!+عس!ك!"،هساول4:+ه6591.:ليالتالكتاباوراجع

06.ص،نفسهالمصدر32-
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ررشقأسعد

!االصهيونيةالتعاليم."همجيةالرسالةهذهمنالأولىالطبعةتظهركادتا.ما

المكتباتمنبالسطواليدإليهاوامتدت،العامةالمكتباتمناختفتحتى

،يقدرانلاومالاجهداالقصدهذاسبيلفيجمعوهاالذينولذل.الخاصة

آصولها،إلىورذتها،الصهيونيةالحركةعنكثيراكشفتالرسالةهذهلأن

رائهاو2مبادئهاالصهيونيةمنهاغترفتالذيالمعينعلىكلهالعالموأطلعت

التلمود"ا)33(.هوالأسنالمدينذلكودساثسها.ومناهجهاوخططهاوتعاليمها

الكتاباهذااالتلمود،إلىوتعاليمهاالصهيونيةإرجاعترلدإذن،،فالرسالة

)انظر(".نقصانولازيادةبلاالتلمودفيهيكماإسرائيلعقيدةعنالمعثر

العربيالقارئيخاطبأ"امسعداالأبأنبيد(.المؤلفمقدمةمن12ص

ص!مبالتلمودمنكاملةنسخعلىالعثورأن"اوبما:بقولهالمقدمةنهايةفي

هندسيةبدوائرعنهاواستعاضوا،الأقوالمنالمتاخرونحذفهلمانظرا،للغاية

وتزجمتهاالنصوصإدراجفياعتمدنافإننا،منقطعةبيضاءبصفحاتاو

العربيفالقارئالواحد(.بالحرفكذاروهلنغ"")34(.آغولشهالأستاذكتابعلى

الأبكتاببأنيدركحتىالذهنوشحذالجهدمنالكثيربذلإلىيحتاجلا

لكراسةالفرنسيةالترجمةعنالأصلطبقنسخةسوىليسمسعد"اا"بولس

التعاليهـاا"همجيةأنالظنوأغلبعنها.الحديثفيأفضناالتيا"روهلنغاالدكتور

الأبونقلهحققهالذيالفرنسيالنصعنالواحدبالحرفمقتبسة"الصهيونية

لدينا.موجودةالحظلحسنهيأ369عامالصادرةالطبعةأنكما"/.لامارك""دي

بالإضافةالكتابينلمحتولاتعابرةمقارنةبإجراءا!تفاءإلاعلينافما

روهلنغاالدكتورلكتابثانيةعربيةترجمةأمامأننالنرىالمرصود"ا،.الكنزإلى

يد"اماكسيميليانالأبراجعهالذيالفرنسيالنصعلىمبنيةالترجمةهذهوأن

المذكورةالكتبإلىبالرجوعفعليهالالممتزادةشاءومن8!16.عام".لامارك

151الصفحتينعلىالمقارقالجدول)انظر.وحواشيهانصوصهاومقارنة

و201(.

بيروت!الاسلاميالمكتب)منشوراتا،االصهيونيةالتعاليماهمجيةامسعد:حنابولس-33

)12.ص9691(،

12.ص،نفسهالمصدر34-

اللهنصريوسفالدكتورترجمةمنالثاللة."..الطيعةصدورإلىهناالإشارةتجدر:ملاحظة

ماالداخليالغلافعلىجاءفقدالتلمود"".حسبعلىا/اليهودي:فيروهلنغالدكتورلكفاب

مراجعة:.،لماللهنصرحفايوسف34الدكتور:ترجمةروهلنغا..أوغست41الدكتور:تأليف:يلي

.ادارمؤلس!مةعن)صدرا".اللهلصرعزتمحمداالدكتورةتقديمالزرقا،مصطفىالعلآمة

0791(.،بيروت.والترجمةللتأليف.افلسطين
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لصهيونيةواالتلمود

ءلأأدالآلاولا!+4154عروهلنغ:الدكتوركتابلفهارسمقارنةجدول

قواعدفيالمرصود"لاالكنز

الدكتور:ترجمةالتلمود."

الفاهرة.اللهنصريوسف

!691(.)بيروت9918

في11(:الأول)الكتاب

عموميات

..التلمودلما:الأولالفصل

هوالتلمود:الثانيالفصل

عندالمنزلةالكتبمن

اليهود

""فساد(:الثاني)الكتاب

ينالدا

الإلهيةالعزةالآول:الفصل

التلمودحسبعلى

الملائكة:الثانيالفصل

تارلخ:الثالثالفصل

الشياطين

الأسرار:الرابعالفصل

أرواح:الخامسالفصل

والنصصإرىاليهود

النعيم:السادسالفصل

والجحيم

المسيح:بعالستالفصل

اليهودوسلطان

ص!صأ(،ألما)مي)!+لما4أ"،ح،3

؟ولش!!:أ*ا*!ث!اأ+ص!س!4

لأ،+!لأ34لماس!(1))88،

!ول!كهاحاس!63913

طهـ-(!كا3س!ع7!أ51ول3

9ماش!أ+أولأ!ص!ع3

ع5ول4!*س!ول،!ا!3)

ا-ه؟،ع040*اص!أس!

ولش!هم!،+3

س!صا-2ولشهس!4

اكا!اوللا4

3-كأس!+!ا+ألما4ص!43

ح5ول3أ4ش!عش!

عكا!اس!3ذياأ3آءه*ولس!

لماولاأس!؟4177أول.

!-(سأس!!هحأأمولء

!20*أ!أ9ولح

"لم+حص!!3ح4لماذلماأآ

اكا!+ول4أ3،ص!)

ا-!ص!!اس!لما

2-!س!3كلهـول!ص!3

3-!ح3"خ*هول3

4-يملأك!مخص!!3

5-!س!!+كاس!3

6-"لا!ع4!!أ3،س!

س!4ااحولش!مء!

7-ول*ث!س!اول3ءأ

151

".الصهيونيةالتعاليم..همجية

)3891(،مسعدبولس:للأب

691.وبيروت

(:الأول)الفصل

التلمودفيإجماليةنظرة

التلموديالمذهب-

اتلمود!ااكلمة-

فساد(:الثاني)الفصل

التلموديةالعقائد

التلمودإله-

التلمودفيالملائكة-

الشباطينقصة-

التلموديةالأسرار-

ونفوساليهودنفوس-

النصارى

والجحيمالنعيم-

وملوكتهالمسيح-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رزوقأسعد

ا"فسادالنالت(:)الكتاب

الأداب".

القرلب:الأولالفصل

التملك:الثانيالفصل

العموميينوالتسلض

الغش:الثالثالفصل

الأشياء:الرابعالفصل

المفقودة

الربا:الخامسالفصل

حياة:السادسالفصل

وأشخاصهمالأجانب

المرأة:السابعالفصل

اليمين:الثامنالفصل

في:التاسعالفصل

المسيحيين

الحرمانالعاشر:الفصل

يل!*سأ(-حس!ا!53

ح+هه"وللماس!4لاذياأآ

كا!الما+)ء،413

ا-لاة"م5ح؟ثااول

2-!حكااض!،خأع"535

!)،مماأ"ولم!س!43لما

ولهول4ح

؟)!طعلا!43س!

ح)!س!3حط5كاص!5

،5!يا7خس!3

4)"س!صأ،ول3ول3ح

ح)ممأ!7أس!

ممأ7!ص!3*ولص!

3-س!صأ3س!*عحول،

4-سأء3حطعخ،احول3

5-سأ،*ءحه،وللما*-

ولا!أ،كاهول

201

فساد(:الثالث)الفصل

التلموديةالأداب

اليهوديقرلب-

والسلطةالتملك-

الشاملة

الخداع-

الملتقطةالأشياء-

-الرلا

غيروحياةالأشخاص-

اليهود

لمرأةا-

اليمين-

لحرما-
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لصهيونيةاولتلمو!ا

ء4بكعلىعودد-

تستمدالتيالأوروليةالجذورمفابعةالقسمهذامنالثلاثةالفصولفي!اولنا

كيفمعدودةأمثلةخلالمنلنافتبينالتلمود.إلىالشاتعةالعربيةالنظرة!ها

تربتهاوجدتثمصميمها،فيالأورويية.والمواقفالأراءتلكإليناشرلت

السياسية.الصهيونيةإزاءالأساسيالعربيالموقفعنبمعزلعندناا!صبة

لعداءالأوروبيةالموجةوراءانسياقها-فيساعدتمعينةدينيةبواعثأنوكيف

أخطائهابكلوالمنقولة،السطحيةالنظرةتعميمعلىواليهود-السامية

وتعاليمه.التلمودإلىوقحاملاتها،

المجادلاتخلالمنالوسطىالقرونفيالإسلاميالموقفورأينا

عنالحديثالعصرفينحنقضرنارفيعمستوىعنيتمالدينيةوالمناظرات

إحداثإلىأدىلديناوالمرتجلالاعتباطيالاتباهأنحتى.مجاراتهأوبلوغه

دون،التلموديةالعقائدولينااالهمجيةالصهيونية"ات!اليمبينسطحيربصأ

اأنشأوالذيننفوسفيوالتلموديةالربانيةالتصاليمفعلمدىعلىالوقوف

فلسطين.إلىمسيرتهاوتزعمواالصهيونيةالحركة

وضعيفركيكصدىسوىيكنلمالتلمودبكتابالمتوارثاهتمامنافإنلذا

نجولنزاللابةنناالقولوليس.الدينيةوكتبهماليهودعلىالآوروبيةللحملة

بل،السائدةالربيةالآراءعلىالت!املأوالتحيزقبيلمنحقيقتهعلىالتلمود

يناشدناأنهمثلماالخطأ.عنوالرجوعالتصحيحإلىالأولالمقامفييهدفهو

كيف"أ.""بلاالمتوارثةمفاهيمنامنالكثيرفيالنظرفاعادةالأخطاءمنالتعلم

رغمبنا،المتريصا!العدوا.ليستاليهوديةالدينيةوالعقائدالتلمود."11كتابإن

السؤالطرحلناينبغيحالأيةوعلىمنها.يستمدهأنالعدولهذايمكنماكل

عقيدةتؤلفالصهيونيةوأنلاسيماالتلمود،فيالصهيونيةزالجذورالأصولعن

والممارسة.التطبيقميدانفيواستعماريةلسباسية

بالطبعهذا.انطلاقهنقطةبالتلموداهتصامنايآخذأنيجبهناومن

الإلهية.العكاثدتارلخمستوىوعلىدينيةزاويةمنالمنبعثالاهتمامجانبإلى

تعنينالاالتاص.مجالهايخماالقصوىآهميتياعلى،الأخيرةالناحيةهذه!ن
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وقررأسعد

البحثجمااللازمالعونلناتقدملاآنهاالظنوأغلب.الدراسةهذهنطاقفيكثيرا

التلمود.أسفارجماوالسياسيةالصهيونيةالمضامينعن

بتعرلفالمباشرةعليناتحتم،المفصلالتمهيدهذابعد،الأولىفالخطوة

الصعبالكتابهذاعالمارتيادعلىيعينهبمدخلالقارئوتزولدالتلمود،

ا.التلموداإلى!(مدخلبمثابةدراستنامنالثانيالقسميأتي،وعليه.والمجهول

المصاولة!بهذهفلنقم
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الثافطالقس!ا

التلمودإلىمدخل

ومدنيةوأدبيةدلييةئعوشرلم.ووصاياقولمعدمجموعةوهو.الشفهة-/لتور/ةالتلمود".

آخر./لىحينمنشفهياوتدرستتتاقلكانت.ورواياتوتماليموتفاسيروشروح

فيهولملتعليمالدرسنطاقتسعلمإذ/لتلمود.درسفيلملذهبيالعصرالمدةهذهوكانت

لملمطالهقىدوامولأجل./لذكرةفيحفظهالصعبمنصارأنلملى،جدلمعظيمةلدرجة

ئدولملعولموالترتيباتالمتعددةصليةالأءرلمو/لآوالنصوصللأقوالوحفظا،ولةوالمدلم

د/تضطهالملاوقتخصويالألملزمن،مرورمعوفقد/نهانسيانهامنوخوفا،لملحدلتة

سيدنامنكسئةوقبلت.للتوراةسياجابالكتابة/لحاخامونذونهافقد،ولملاضطرابات

"سيناء..منموسى

22-23.ص3791،،القاهرة"ا،الدين""أساس:فارحيهلالالدكتور-
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الأولالفصل

التلموفى!ما
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والصهيونيةالتلمود

سوفوغيرهااليهوديةالمصادرفيللتلمودمانعجامعتعرلفعنالباحثإن

بتحديدالإتيانوتعذرالمف!مودالتعرلفامتناعتفيدكثيرةأقوالعلىلمجئر

شختر،سولوموناليهوديالدينيفالمفكرالأثر.هذاماهيةعلىيدلوضعي

علىالإجابةبأنالتلمود!ا)1885(دراسة/"حولبعنوانلهمقالةفييعلنهـ!لملأ،

أثرالتلمودا"إن:بقولهذلكيعللثم.المحالمنضربالتلمود؟""هو.(مادسمؤال:

تعريفهدونالبتةيحولمماوهذا،عناصرهفيوالتشعبوالتفككالتنوعشديد

حدودضمنتقريبينحوعلىوصفهمجردحتىأو،ومقتضبةموجزةبصورة

قولنا:منبدلاالتلمود؟هوليسما:القولالأسهلفمن.مفيدةإنجليزلةجملة

ا)1(.التلمود؟اهوما

تكتنفهامسائلفيالخوضعنوالإقلاعالعزيمةلتثبيطكافياكانربما

أمرمنحيرةفييتركناالنافيأوالسلبيالتعرلفالكنجمة.وتعقيداتصعوبات

يكفيفلا.الضخمالأثرهذاعنالمزيدطلبفيفضولنايثيرأنهمثلماالتلمود،

تودالذيالتلمودبأنخاص-بنوعالعربي-والقارئللقارئنقولأنمطلقا

،التوراةليسفهو:مجتمعةالأمورتلكأوهذهكلليسبماهيتهوالإلماممعرفته

وغيرهب"الزوهار".،المعروفاا"الإشراقكتابأو،الخمسةموسىأسفارولا

نأكما"،الواقعفي"تلموديةليمستوالشعوبية(.)القتالةاليهوديالتصوفكتبمن

ما،خرإلىتعاليمها"،اهمجيةامنهتستمدأوالتلمود"!ابنتاليمستالصهيونية

.الجائرةوالتعميماتالتكهناتمنهنالك

الفصل،هذامستهلفيالتلمودلكتابشاملتعرلفإطلاقمانتفادىكناواذا

إلى،وشكلهالكتابهذابطبيعةالقارئتعرلفمسؤوليةمنتهرباذلكيعنيفلا

بلالخوالتبولبوالتدولنوالجمعالنشأةتارلخه:منالمختلفةالنواحيجانب

البحث.سياقفيوادخالهاالمنهجيةمنشيءاعتمادإلىكلهذلكوراءمننرمي

طريقةانتهاجدونالأل!صاسيةعناصرهويستكمليستقيملابالتلمودفالتعريف

يلي:ماانظرا-

4!أث!+3حا!ح،/31س!؟+(أ*حلى5فى

.4591)ح(،)249)3:حح+ه،،ح"ا

-53)ه،+هول3حا)عحا)(ح311:3،لا4أع3أول)لا3،14،+،

ياع6اأ،"حأ+35لأ،ص!أشأهمه+!حأ!ص!،+!ها؟"اس!4!)أث!!41

لماأ3ل!4آهول،+ا!+"4،"،391-43)."ا.كه
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وقررسعدأ

للاطلاعالتائقينسبيلتعترضالتيالعقباتوتدليلعنه،الحديثفيمعينة

لغويةفذلكةمنمشروعنافيننطلقعليهوشاءومحتولاته.مكنوناتهعلى

عن!ا.لاغنى

(ذمالا"تقذاافعلمنالمشتقالاسمصيغةهياللغةفي3"التلمودالفظةإن

كلمةخلالمنالعربيةلغتنافيشائعاالمعنىهذايزالولا"اغفم".بمعنى

المعنىذلكأصلايفيد"لمذ""جذربأنال!مصاميةاللغاتآساتذةيقولإذ".اتلميذ2

سمي،الأبجديةفي""اللامحرفهواللامذ"او"ا"الامذ"ا.منا"الففذ"لفعلالحشي

الذيماالمجمازا""اآوالمشاس"ا12شكلعلىبهايرسمالتيصورتهإلىنسبةكذلك

البيدر!علىالقمحدراسأثناءأو.الحراثةعندالفدانلصمنالفلاحيستخدمه

ا.لهااتواضعاأوا"،وتذللله!اخضعالمعاجمجماتعنيالعربية"!لمد"الفظةإنحتى

لمجفي.لملغةا!المذاآننجدبينما.الذليلهوالمنجد()فياو"!اللمداناو""الألمد!(

ضربها".و...دفعهآيضاتعني""ولمز".فمه..،بآطرافاكلهأيالشيء

بمعنىس!*،+أهـا()4ا"يقذ"افعلمنمشتقة!"تلمود!2لفظةإن:القولخلاصة

فيترجعهيئأو(،اليهوديةالموسوعةفي12اتلموداالمقالةرأي)حسبا.عقم(لأ

المعنىأنتؤكداليهوديةفالموسوعة.اتعقم".)2(.بمعنى)4،+أ!صأ(".تقذا.إلىأصلها

)!ولا،)ح،س!+(،اتعليما"اتعنيالتي"لأتلمود""كلمةفيالأساسهوا-اعفما-االأول

فيلنايتبدىالأخيرالمعنىوهذا.)؟ولأول!!حسأ(""التعلمعلىأيضاتدللكنها

و."توراء..ا"تلمود."لفظتيإلصاقعادةيجريإذ.التوراةعلىالخاصةالدلالة

كانسواءلما،3(،4لاأهح،ا،)77!سأاالشريعةادراسةاعلىللدلالةا!+(لما+أ4)"ث!53+

المحصوربمعناهاآو-اليهوديالديندراسة-أيللشرلعةالأوسعبالصنىذلك

دينية.كفرلضةالدرسعلىدلالتهفي

النحوعلىا"اتلمودالكلمةالثلاثالدلالاتأوالمعانيإيرادمنبأسولا

)3(:الألي

لي:الفالمصدرانظر2-

"ء*.3،+!ولس!ا""*"4+ه:11+اثهس!ثه،+4!!!8آلأ+55!م،+،؟ع+،)،+لا3،114حا!،حس!4،

!+،كا!ح44+!ح،!)3+!!؟4؟(أ*+*أول،م40لاأأح+ه+ل!؟أأ،،ولولح55لاثه+هس!"،لما*)*+!،4لأكا

ح؟"ص!،!)+،،+عاحول؟3،لاس!ه،-55أ71-،4+ما(:+ه،)1591."091

عشرنيالظالمجلدفيا،بلاوا.الودفيغكتبيالتياإتلمودمفلةأيضصاراجع:نفسهالمصدر؟-

.(او)50ا"اليهوديةا(الموسوعةمن
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والصهيونيةالتلمود

اي!(.4.)"3ءحوالدرسوالتعلمالتعليمبمعنىالتلمودآولا:-

لوهار؟لا"اتلمودعبارةفيالحالهيكماا-اتلمود".-كلمةتدلثانيا:-

التدريسعلىالتنائيم-اصطلاحاتفياستعمالهايتكررالتيلمايحاكا!(4سا)!أ،!5

منالمستخلصةالتفسيريةوالاستنتاجاتالمقدسالكتابنصوصبواسطة

حيثوالمحاخة،التعلمفيتاصةطرلقةإلىتشيرآتهاآي.النصوصتلكدراسة

التوراةنصوصإلىبالاستنادالفقهيةوالأحكامالشرعيةالأصولشرحيتم

.(16"!،لة!،4حد41ح15،،أ5،ي!،)حا!!3"أشأول"أا!س!5):تيلإثبااو!سيرها

مجموعةآو،الشرعيةللأحكامكمصنف:اللاحقبمعناهالتلمود:ثالثا-

.ح!هول3لأولأ!5،اا!ءحسأ)ء40.:لليهوديةالفقهيةنينالقوا

الثامنالقرنمنتصفمنذوشمولاشيوعاا!ثرهيالأخيرةالدلالةأنغير

استعملت)ثه،!ا+س!؟3("!شمعاتا"لفظةبأن"االيهوديةالموسوعة11وتقولللميلاد.

الحكاياتمادةعنوتمييزهاالتلمودفيالشرعيةالأقساملتعيينبابلفي

العاشرالقرنفيالإسلاميةالأوساطأنحتى.)؟!4!!!،ي!(والروايات

التلمودوعلىاليهوديالتقليدعلىللدلالة"سمعاتا"!أوا!شمعاتا"اكلمةاستخدمت

معرضفي""المسعودي"المؤر!بقوليستشهدثمالتقليد.لهذارئيسيكمصدر

لهتمييزابالتقليد(المعتقد:)أي4ب!"السمعاتيا"غاؤون"اسعديالىإإشارته

التوراةبقراءةاعتقادهولحصر،السماعيالتقليديرفضمنأو""القرائي".،عن

سياقفيالشفهيأوالسماعيالتقليدمسالةنتناولوسوفسواها.دونوحدها

التاريخية.وجذورهالتلمودنشأةعنحديثنا

أساسعلىالقائمللتعليممرادفاالحرفيبمعناه"التلمود"اعتباريصحلذا

الكتبمجموعةعلىعادةتطلقالتيالتسميةأما.الشفهيأوالسماعيالتقليد

والأقوالوالقصصوالأخباروالمجادلاتالتشرلعاتسجلتحويالتيوالأسفار

الأعمالعلىبذلكللدلالة،والشاملالواسعبمعناه!(التلمود""تعتبرفإنهاالحكمية

الفترةخلالولابلفلسطينفياليهوديةالدينيةالمدارسآنتجتهاالتيوالآثار

المعروفالعصرأثناءأيللميلاد،الخامسالقرنإلىالثالثالقرنمنالممتدة

.(ولأ!53+ولالمجادلونأو)المتكلمون-الأمورائيمبعصر

التسمية:هذهيحملانالتلمودمننسختانأو(!تلمودان""هناك

الأورشليمي"01بقولهمااأورشليم"الىإخصاأاليهودينسبه:الفلسطينيالتلمود-)

خراببعدالدينيةالمدارسمنخلتالقدسلأندا*)!+(4لما!س!3.)أ+ا!؟3
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رروقأسعد

ا.وطبريهاوصفوريهيمنيه19فيمدارسهمإنشاءإلىالأحباروانتقل.الثانيالهيكل

آرض"اتلمودتسميةأحماناالفلسطينيالتلمودعلىأطلقواالعراقيهودأنكما

الغرييةالجهةفيفلسطينلوقوعنظرا.،الغربأهلو."تلمود"اإسرائيل

العراقما.من

اليهوديةا!اديمياتنتاجوهو!لما+أ)!+(اكاةكا)أ:البابلي-التلمود2

،!!د31(لا44!؟ص!،!ا!عا.وفومبديتاونهاردعا"اسوراوأشهرها،العراقجما

أهلب"اتلمودجداالنادرةالحالاتبعضفيالتلمودهذاولعرفح؟،+داع،4)!،)،أ

(1)4(.المشرق

المقصودفإنالتعرلفا.)ال(ومعبمفردها".التلمود..لفظةتستخدمحينآما

.والتفوقوالأفضليةالميزةسبيلوعلى،منازعدونااالبابليالتلمود"اهوبها

جملةإلىالثامنالقرنأواسطمنذبهاحظيالتيالأهميةبتلكيدين"و"!البابلي

اليهودعلىمارسهالذيالهائلالتأثيرذلكطليعتهافييأتي،وعواملأسباب

ثلاثةتبلغالتيمادتهحجملىإبالإضافة،اللاحقةالقرونطيلةواليهودية

البابإقفالدونالمناقشةفيالمنفتحوآسلوبه،الفلسطينيالتلمودأضعاف

المناقشةهذهبأنيعتقدمنهناكأنحتىأخر.علىقولترجيحإلىالانتهاءأو

بينالفروقاتموضوعإلىنعودوسوفاا)5(.منطقيوتدريبعقليلتمرلن""جاءت

الدراسة.هذهمنلاحقمكانفيالتلمودين

ذلكخلالمننحاولأنعلى،نشوئهوكيفيةالتلمودآصلعنالأنلنتساءل

ا"!"المشفاالتلمود:منهمايتألفاللذينالآساسيينالعنصرلنطبيعةإيضاح

وتببان،النصجماالظاهريالتقسيملجهة)!ع!،+ص!ولك!(،01)،ا!ول،)713(و"الغفارا

الشرعية)ط!ط*)!ي!(-الأحكامالهالكا"لأ"ابينالتلمودمحتولاتفيالفروقات

والهوادوالرواياتالأقوالأو)؟،4،!!*ي!(1ااداو"الهخا،جهةمن-والفقهية

ثانية.جهةمنوالتاريخيةالقصصية

المصدر3،!س!،طحس!"ح)انظر:.واحدةمرةسوىالنصوصفيتردلاالتسميةهذهإن4-

.7(91ص.بقالسص

الآليفالجفةومصتفاته"ا.حباته:ميمونبنا"موسىذؤلب(:)أبوولفنسوناسرائيلانظر:5-

46.ص(،او36هرةالفاشالنشر.والترجمة
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والصهيونيةالتلمود

الشفهية4الشريعةأ-

علىسماعيةأوشفهيةشرلعةالتاريخفيالقديمةالشعوبجميععرفتلقد

وسارلةقائمةالشريعةهذهعناصرولقيت.والعرفوالتقاليدالعاداتصورة

والتصنيف،والتبولبالتدولنلهاأوتيالتيوالقوانينالشرائعجانبإلىالمفعول

يميزونالقدماء"."االيهودنجدوهكذا.مكتولةوصحائفألواحفيجمعهاوجرى

تشملوهي،أ!للا(ولس!سا3دلا=،إء53+63-س!،اأ)كالاأحط""المكتوبةالتوراة11بين

ااالشفهيةالشرلعةأوا!التوراةوبين،الخمسةموسىأسفارفيالواردةالشرائع

التحفظلناينبغي".القدماء""نقولوحين(اثهعهل!!سأ=5+ط!.ا؟3ح-س!كاه)"س!"-ا!

بالإضافةوالمراجعالمصالرمنالعديدوفياليهودعامةلدىالشائعالرأيإزاء

.بالذاتالتلمودإلى

عنتلقيهاجرىقدالشف!يةالشرلعةبأناليهوديعتقد،الرأيهذاهوما

تلقاهاقدالشريعةهذهوأن.الأزمنةأقدممنذو!التواترالمأثورالتقليدطرلق

جانبإلىسماعيةكسئةوقبلت.الخلفإلىالسلفمنفانتقلتسيفاء،فيموسى

شرلعتينتلقىموسىأنذلكومعنى.الخمسةمول!مىأسفارفيالمدونةالشرائع

الأباء:-سفرالتلمودأسفارأحدوفي.والشفهيةالمكتوبة:عرفهمفيتوراتينأو

اليهودفيالتقليدفيالأباءعنالمأثورةوالحكمالآقواليتضمنالذي

الأولينالقرنينخلال4+ول!+(+أ=)المعقمونالتنائيمنجدأ"(-ح!3)51؟ول

يلي:ماالأولالمشنا!ا11فييقولونللميلاد

إلىبستليمهاقامولشوع،يشوعإلماوسفمهاسيناء!منالتوراةموسى!"تلقى

ا!بر.المجمعرجالإلىبدورهمسفموهاوالأنبياءالأنبياء،إلىوالشيوخ،الشيوخ

أشياء:بثلاثةتفوهوا"اوقد

الحكم.إصداركني-تزؤؤا

التلاميذ.منالعديدأحشدوا-
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رروقلسدأ

3)6(.ااةالتوفحولسياجاوآقيموا-

عنولصدر!موسىإلاجذورهجمايرقىالشفهيةالتوراةتقليدأنذلكمعنى

الأسفارآوالمكتوبةالتوراةمعجنبإلىجنباسيناء،فيالموسويالوحي

بهيأخذولاالشائعالرأييخالفالباحثينلد!النقديالموقفلكن.الخمسة

هذامنشآأنهوشختر(ا-الأسولومونيرجح-كماالظنوأغلب.عواهنهعلى

يزعمونالوسطىالقرونجمااليهودالشراحنجدبينما.وللالاه!ا،الامجهولالتقليد

المذكور.التقليدينسبونوالي!االقدمجماعرلقةموسويةآصولوجود

الشرلعتين:بأنالقائلللزعمإبطالهمفيالمدققينالعل!اءمعيقفاشخترا"3لكن

:يقولفهو!".الموسويالتآليفاعهداإلىترج!ان،والشفهيةالمكتوبة

الكتابتفسيرفنونروتصوأبتاريخالاتصالوثيقةهيالشفهيةالشرلعةآن"بما

بدايتهاتارلخإرجاعاطمئنانبكلالجائزفمنص!+(،حأ،لماص!+س!*-4)3المقدس

الكنيسمؤللسمةإنشاءمرةلأولتغحأ)أ*س!(عندماص!")4031النفيزمنلىإ

الربكلمةتعليمعلىتقومالرئيسيةوظيفتهاكانت3(التي)س!لما!ه!*+لأ

1،)7(.وتفسيرها

السبيفترةبعدماإلىتاريخهايعودالمجمعأوالكنيسمؤلسسةأنوالمعروف

وبعدا"الفرسميين"اجهودبفضلإلأالرئيسيةالمنزلةتلكتحتللملكنها،البابلي

الرومانياليهوديالمؤرخيخبرناكماالتحديد.وجهعلىالثانيالهيكلخراب

سلطةأنكروا"(الصدوقيين"ابأنالتناتيم-أدبيؤلدها-وأقوالهيوسيفوس

الذيالخلافيعتبرمنوهناك!ا.الفريسيون"4بهاتمسكبينماالشفهيةالشرلعة

بمساواةتمسكواالفريسيينكونإلاراجعااليهـوديتينالفرقتينهاتيزبيننشب

الذينبمعاقبةوطالبواإلزاميتها،حيثمنالمكتوبةالشرلعةمعالشفهيةالشرائع

علىوأصرواذلكعليه!االصدوقيونأنكربينصا.بالثانيةأسوةالأولىينتهكون

نأحتى.الشفهيةالشريعةمنإلزاميةأشدالخمسةالأسفارشرائعاعتبار

الخمسةموسىأسفارفيالواردةالشرائعبتعديلجهتهممنطالبواالفرلسيين

جممالأولط،5سفرانظرل!ا.المكقلالشفهيوالتعليمالمكتوبةالشرلعةهناتعنيالتوراة-6

صرا.،الأولالفصلنزلكين،سدرسونسينوتلمود

المعروفة:الشروحاتأشهرمعذاتهللسفرالتاليةالترجمةأيضتوراجع

س!"+11ا*034،ولآهس!ث!،1،كو.اس!ط،،عع"+(أكأ7ولأ5لما،+)3+)4ولثه4اكهأ33!احا!حلأ

حح!ه،ولس!+!،ولح3،س!5)س!،حح44+!أ،ا!!3)،ثهس!4!لثاث!أ+ثه53ءلأكالأةلأول4"ث!ك!140+ا.(لأحول،ه!

!5هكا،ل!س!*3هعمم!:7591)،".34.

.491صال!مصابق،المصدرالتلمود،عنشخترلةمفانظر-7
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لصهيونيةواالتلمود

المتغير.الاقتصاديوالوضعالمتطورةالثقافةمعتتلاءمبحيثو!سيرها

)8(.البدعلهذهرفضهمأعلنواالصدوقيينلكن

الشرلعةجانبإلىشفهيةآوسماعيةشرائعهناكآولا:تقدمممانستخلص

الشرائعتلكرجعقاوربما)"حلماس!إ*،ولءع(،الخمسةموسىأسفارجماالمكتوبة

ثانيا:.المكتوبةالشرائعتسبقزمنيةفترةإلىوالعادةالمرفطرلقعنالشفهية

موسىإلىالشفهيالتقليدنسبةعنالمسؤولهوالمتأخرالتلموديالتقليدإن

ينبغيثالثا:.والمدقق،النقديالموقفآماميصمدالزعلاهذالكنسيناء،جما

البابلي،السبيفترةإلىالتلمودعفيايعئرالتيالشفهيةالشرلعةبداياتإرجاع

فالشرلعة".ال!اهنب"عزرايبتدىالذي3(أ!ص!؟"ه)+أالكتبةعصرإلىوربما

نشرومحاولتهمعزرا،خلفاء،الكتبةقبامبعدإلامميزةبصورةتتجلل!أالشفهية

الفترةإن:رابعاوالتفسير.والشرحالتعليمطريقعنالناسبينااالمكتوبة."التوراة

خراببعدإلاتبدألاالمكتوبةمنزلةفيالشفهيةالشريمةجعلتالتيالتلمودية

يدعلىوذلك،السادسالقرنمطلعوحتىم.ب،07عاممنذأي،الثانيالهيكل

)*أ!+ول!+(.)*(بالتناتيمالمعروفينالصلمين

البرلطانية"ا.الم!ارفا"دائرةفي4)اتلمودإةطراجع8-

التعليم.سبيلعلىوأع!ادكرربمعنىأ(ن)ثجذرمنمشتقةأراميةلفظة3"التنائيما":)*(-

للشرائعالتلموديالتصنيفبدايةإرباععلىدرجاليهودبينال!ثصائعالتقليدأنيبدو:ملاحظة

ضصاربين،التاليالوصفنقرأ1291ع!امبلعربيةصالركتابففيا..عزرازمنإلىالشفهية

:العبارةركاكةعنصفط

الثاني.المقدسربيتعمارةعهدمنرقتهميبتدئالتلمودكتابصن!مواالذينالأحبار..إن

وقدرصية،613الوصصافيمنبهاهاولبلغ.التوراةكفأبوتمسيرشرعيفقهعنكفايةوالتلمود

قاعدةتمتحيث)عبرلة(7593سنةإلىزالواو!ا""تنائيمأ"باسمالمذكورونالأحبارعرف

.التوراةبعدالذنيأعني،الثانيالكتاببالعرليةومعفاهاااميشظاباسمتعرفوصارتالتلمود

)المترجمون(،..أمورائيم..باسمبالعبرلةالمعروفينالأحبارعهديبتدىالأحبارهؤلاء..وبعد

تغحيث)عبرلة(،4234سنةإلىوو97سنةمنوهمالميشفا.شرح!انتإنصامهمتهملأن

.الأنال!اضرةب!التهالتلمودتأليف

الشرعيالفقهمنعليهاشتمللصا،الإسرائيليةللأمةالثمينالكنزبمنزلةإنهقلفاإذاغرواولاا

ومعملات.ومتعباداتمنالدينآح!امجميعفيالوحيدالمرجعإليهاالتيالدينيةوالأحكام

إلىنسبةبابليوالأخر)؟(أورشليمعلماءإلىنسبةأ!رشليميأحدهما:واحدلااثفانفهواهذ

سيفوراي!ااراباتانباسمالمعروف!بئالأحباردورذلكبمديبتدئثمبغداد.أعنيبابلعلصاء

(.ل!ح)+أ!اهالعظصاء"اعهدالأجلاء،لأحبارادور()ويليه..المفشرونبالعربيةومعفا!

التالي:المصدرفيالمقدمةانظر

)مصبعةللاسرائيلييز.،الشخصيةالأحوالفيالشرعيةالأح!اماكتاب:شمعونبنمرتتي

.(9))2مصر،،وروزنتالكوهير
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:الملإ(4"3!علم!طأس!)40راشالمدطريقة-ب

وتفسيرها.التوراةتعليمفيالرئيسيةالمجمعوظيفةإلىسبقفيماآشرنا

التوراةتدريسفي،نذاكمتبعة!انتاالتيالطرلقةعنشيءمعرفةالأنونرلد

تفيدالأ(4333)6أا""مدراشالفضةأإنوتفسيرها.شرحهاوفيالشفهيةوالتقاليد

ا-ا"شخترابيه!-كماذلكإلىإشارةوهناكأصلا.والتقصيوالدرسالشرح

مدرسفيمكتوبةوأقوالهوطرقهأبئاأمور!"ولقية22(13:الثانيالأيام)آخبارجما

ا()و(..امدرسامنبدلاا"مقالةا"كلمةتستعملاليسوعيةالترجمةوفيعذو"!.النبي

الكتبةاستخدمتهاالتيالطرلقةإناليهوديةالمصالرتقول

هيللنالسوإيصالهاالشفهيةالشرلعةتعليمفي3ا"السنهدرينا3(ورجال)*أ!ح،ا"ه

الطرلقةهذهتتبوأكما.الكاهن"عزرا"زمنإلىترجعالعهدقديمةاصرلقة

القرنمنتصف)منالكتبةعصرطيلةاليهوديةالروحيةالحياةفيالأولىالمنزلة

لدىوأصبحتلأاعزرا؟"،استخدمهافقدم(.ق.الا؟ولالقرننهايةإلىالخامس

الفكر)15(.عنوالتعبيرالي!وديللتعليموسيطأهمخلفائه

حولتتباينالآراءإنالتلمود؟منشأإلىتوصلناوهلإذن؟الطريقةهذههيما

الشرلعةتعليمعلىتقومكانتبأنهايقولمنفهناكالمدراش.طرلقةماهية

مقالةكاتبنجدبينما)11(.المكتوبةالشرلعةمنلنصوصشرحبواسطةالشفهية

التوراتيالنصعلىوقفاالمدراشطرلقةيعتبر14اليهودية"الموسوعةفياتلمود"

وجوديؤكدثم.التوراةلتفسيرمرادفا2""المدراشيصبحبحيث،وحده

(.التعليم)بمعنىالتلمودا"أواا"المدرالث!ا"طرلقتيبينالأصليالتطابق

الدرسطريقةهو"ا-البريطانيةالمعارف""دائرةقولحد-علىوالمدفاش

المواعظلتفسيرغالبااستخدامياجرىوقد،النصلروحس!!(3)؟كهلماالمكتف

فاللفظةس!ع(3.)،كاطللنصوصالحرفيالتفسيرمقابل،الرمزيةوالحكايات

الكتاباتمن"اصنفعلىتطلقمثلماالتوراة!".تفسيرفيمعينة"لأطرقعلىتنطبق

الشرح11أماا".عليهاوتمثلالطرقتلكاماستخدكيفيةتبينالتياليهودية

ص!حءه!ع(ص!3317!االتصاعديا"التفسيرنظرلةلماإارتكزفإنهالمدراشيا"

معناهاالمكتوبالنصألفاظمنلفظةلكلأصبحبحيث.)ولهأ،!أس!!"!س!أ+أ

24.27:!نيالثالأيامالأأخبار:أيض!اانظر9-

.))4صر.السالقلمصدرا3"حأاس!ول.راحع-15-11
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لصهيونيةواالتلمود

ذلك،عنوفضلا.الثابتةوقيمتهالخاصآثرهحرفلكلأصبحبللا،المحدد.

)2)(.والدلالاتالمعانيأوجهمنوجها"1107كلمةلكلصار!قد

بشرحتنحصرالمدرالشطريقةبأنالقولفيتتفقالمصالرمعظمأنبيد

والإسهابوالألفاضل،النصوصتخرلجفيالتوسعجانبإلىوتفسيرها،التوراة

11.الهال!ا"افيتمثلتالشرحهذاعنالحاصلةوالنتيجة.والتعليقاتالإضافاتفي

فإنالتلمودفيأما.)،لة؟لة)*+(الدينيالشرعلأحكامالهاديةالمبادىءأي

الناتجةالشرعيةالأحكامنصوصحولتدور)*(والشروحاتالمناقشات

التوراتي.النصإلىوالتضب!يرالشرحيستندبحيثالمدراشي،التفسيرعن

التثنية""11بطريقةتعرفالتلمودأسفارفيتطالعناالتيالأخيرةالطرلقةوهذه

طرلقةعلىأفضليةتنلل!الكنها"المشنا.".7!أ؟!+"3هآ3)ث=التكرارا"اأو

الأسلوبمارسواالذينالمعلمينوظهورم.ق.الأولالقرننهايةبعدإلاالمدرالث!

ا!المدراشاإنحتىبالتنائيم.هؤلاءولعرف.الشفهيةالتعاليملشرحفيالتكراري

جنب.إلىجنباقائمتينالطريقتانبقيتبلا!،المشنا!اسلطانأماميتراجعل!ا

لمالتكراريةالطرلقةأنالظنوأغلبعهدا.الأقدمهيالمدراشطرلقةإن

تسندالذيالتوراتيالأساسعنمستقلةبصورةالشفهيةالشريعةتعليمإلىتلجأ

ذكرعلىأتينافقدو"الفرلسيينا(.اا"لأالصدوقيينبينال!خلافاداشتدبعدإلاإليه

الشفهية،للشرلعةالإلزاميالطابعالصدوقيونبهاقابلالتيالشديدةالمعارضة

بهاخر!التيالتفسيراتإزاءالتوراتيللنصالحرفيبالمعنىتصطمكواأنه!اوكيف

بالتواترالمنقولةالشفهيةالتقاليدصوب)*(التحولأنالمرجحومنالفرشميون،

البرلطانية.المصارفدائرةفيأ!"4ثه-ا"؟5مقالةراجعأ-2

منا!برالقسمالغفاراوتؤلف(،والتتمةالتكصلة)أيغضارا..ب(3المشناشروحاتتعرف)*(-

ب."تلمود"..الأحبانمنكثيرفيتدعىإنهاحضالتلمود.

الإلثص(رةهوبذلكالمقصودفإن،الشفهيةالشريعةصوب".التحول"نقولحين:ملاحظة)*-!-

لشؤونومنظمللحياةكمبارقبولهيتمأنبعدمكتوبنصكلتعترضالتيالمشاكلإلى

الشريعةهذهنشوءقبلبالطبعيحصلقدالمكتوبةالشرلعةخارجإلىفالالتفاتالبشر.

تشهدلماليهودعفدالشفهيةالشرلعةلكن.ثابتةوصيافاتمحدإةنصوصفيوتبلورهـا

راحأنولعد،لحياتهمكصعيار".المكتوبة.التوراةقبولجرىأنبعد!!هإليهاالمنسوبالتطور

صثصاكلتكونأنأبدايمستبعدرليسولشرحونها.للفاسيعفمونضاالكتبةمنا"عزرا"اخلفاء

وثيقةبمثابةالمكتوبةالشريعةيعتبرونوكونهم،المعلمينوالشراحلدىطرأتالتيالتفسير

إلىيلتفتونبينهمالتفسيرأربابجعلتقدعلي!ا،مباشرةتعديلاتإدتاليجوزلامقدسة

الكبيرةالمجموعةتلكن!تصأتوهكذامادت!ا.مناللازمةالتشرل!اتلاستخراجأخر!مصالر

التكملة.و"اوا)القثنيةالاالتكرارا)"أوالشفهيةالشرلعةتؤلفالتيوالقوانيزالأح!اممن
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النصإكاللجوءجدوىعدمأدركواأنبعدالفرلسيينطرلقعنجاءربما

منزلةفيالتقليدهذاإحلالكيفيةأما.الشفهيةالتقاليدلتأييدالمكتوب

تناشلهايتمفسوف(الخمسةموسى)أسفارالمكتوبةالشرلعةمكانةتضاهي

التالي.القسمفي

المادةوعلىالتلمود،لعناصرالمدراشيةالأصولعلىبالتوكيدهنانكتفيلذا

للشريعةآوللتوراةتكملةاعتبروهإنهمحتى،صلبهفيدخلتالتيالتوراتية

طرلقةاستخداممحاولاتعنياأسفرتالتيالنتاتجهيفما.المكتوبة

معانيها؟فيوالتوسعالتوفاةنصوصرلتفسيرالأصليةالمدراش

النصوصطبيعةبتنوعطابعها،فيمتنوعةنتائجالطريقةهذهأعطتلقد

يعرفماتحتتندرجأصبحترالشعاترلةالشرعيةفالنصوص.وتباينهاالتوراتية

وسلكمشىتعنياللفظةوهذها*(،)ث!*!4)؟!ط!اثه+3اا!الحلقاأولكا""الطب"ا

)16(.الشرعيوالحكمالتطبيقو!اععدةشادالإفتفيدلكنها،الأصلفيوذهب

ألأ*(،أ!!"،ا)اولوالعادةالعرف:يليمانطاقهافيتشما!(!اليالكا"اصارتثم

كلهاوهذهس!ل!(س!2.)351الشرعيةقالمراسيم)،5+،!ط!+(المحليةوالقوانين

الإسفاد.ضعيفةآتهاآو،توراتيةمصادرإلىتنتسبلا

فئةتحتتصنيفهاجرىفقدوالاخلاقيةوالوعظيةالروحيةالعناصرأما

(راميةلغمظةا"الهجاداأواوالأخبار.الروايةأي(1أي؟3"!44!!!*لأ؟)؟ثها"الهخادالأا

تعنيصارتثملإ(.)ح،3+3وقصن"وحكىوسرد"روىمعنىيفيدجذرمنمشتقة

تكاليديلي:ماتحفااندرجكما.الدينيالوعظسبيلعلىالقصصيالشرح

بحياةالمتصلةوالأساطيرالقصصجانبإلىالرييين،عنالمأثورةالأقوال

الفلكموضوعاتعلىواشتملت.للتوراةاللاحقالعصرجماالجهوداالقديسين

المواضيعمنذلكوغير،والتصوفوالثيوصوفياوالسحروالطبوالتنجيم

)14(.الشعبيالأدبأوالفولكلورإلىمعظمهمافيتنتميالتيالمماثلة

الشرعيالعنصروهما:التلمود،فيالأساسيينالعنصرينإلمانتعرفوبذلك

والتشريعاتوالفرائضبالأحكاميذكرناالذي؟!؟لمة)!+(-)41؟محأوالقانوني

والروائيالقصصيوالعنصر.الاشتراعوتثنيةواللاولينالخروجأسفارفيالواردة

وعزفهم.والشرائعالفرائضوعلمهم)18:02.1:الخروجاسفرفيجاءهـاإلىإشارة؟ا-

.141صال!ابق.المصدر،5"ل!أحأولانضر(..يعملونهالذيوالعمل،يسلكونهالذيالطرلق

.او5ص،بقلس!ارلمصدا،3؟كاس!ح؟لمحعنظرا-ا4
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الماثورةالآقوالمنيشملهبما؟!4!ء!!+(=حصأ44+س!2الأموالأسطوري

والسحرالسخافاتجانبإلى،الخيالوشطحاتوالرواياتوالخرافاتوالأخبار

الشعبي.والتراث

ا"".المشنابيعرفالذيالتلمودمنالقسمذلككثيتجلىالأولفالعنصر

السياسيةاليهودقوانينومجموعةالشففيةالشرلعة"خلاصةآيا*(،أ)،ا!،أ،)3

اعقم4بمعنىاا"تناآواشنا"ااجذرمنمشتقةااا!مشناولفظةا(14)5والدينيةوالمدنية

،داح"(.ه!5أ.)3تثنيةلكلمةالحرفيبالمعنىا"الثانية"االشرلعةآنياأيوكررأ"،

المعروفوهوالتلمود،منا!برالقسمعلىموزعاالثانيالعنصرنجدبينما

وأحاديثرواياتعلىا"مبنيةوالغمارا.والتتمةالتكملةأي)!!4*،د!(،01ب"الغفارا

المشنا،علىوتفاسيروشروحإيضاحاتعلىوتحتويالآئمة،عنومسموعات

هذهلأجلالدرسمعاهدفيحصلتالتيوالمجادلاتالمباحثومختصر

أيضاالمذكورةالإيضاحاتغيرهـامةآموراتشملوهيوالتفاسير.الشروح

وأخبارواعتقادات،مختلفةمواضيععنوردودها،والأسئلةوالأدبياتكالأمثال

وغيرها"ا)16(.وفلكيةوطبيةدنيولةومعلومات

التلمودعنمقالتهممنيدولتشأ!"اعماوئيلقالهماالعنصرينهذينعلىويصدق

موازةفييسيرانتارةعظيصان،تياران(اهناكالأتي:النحوعلىوصفهصاإذ

حتىالأخر،فيمنهماالواحدولؤثريتفاعلانأنهمايبدووطورابعضا،بعضهما

"".مفعولهودعترضسيرهيعيقإنه

ورغموالتلمود،التوراةبينالقائمةالعلاقةبشأنوالأراءالأقوالتعددتومهما

منويتحدرانبعض،بعضهمابموازاةتقليدينوجودعناليهوديزعمهماكل

الأحكامأنكماأبدا.التوراةعنفصلهيمكنلاالتلمودفإنواحد،مصدر

موسىأسفارفيالتوراتيةخلفيتهاعنتنفصللا"(المشفا"2جماالواردةالشرعية

الأساسي.ومنبعهامصدرهايكمنحيث،الخمسة

الكثيرةالفرو!اترغم،التوراةبتطبيقيكونماأشبهوكأنهلنايبدوظلتلمود

خلالمنلنايبينحافلسجلبمثابةالتلموداعتبارمنبآسولا.بينهما

يحاولوناليهود!انكيفوالرواياتوالردودواف!مثلةوالشروهـاتالمناقشات

24.ص.بقال!مصلمصدرا.ااالدين("أسصالس:فارحيلهلا-15

25.ص،نفسهلمصدرا-)6
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رروقأسعد

ترجعالتلمودجذورإن.اليوميةحياتهمجماالتوراتيةوالفرائضالوصاياتطبيق

الطارئة.والحاجاتالمتغيرةالحياةآوضاعمعالمكتوبةالشرلعةتفاعلإلىإذن

عهدةفيالموضوعةأوالمقدسةبالنصوصالعمليالتطبيقيصطدموح!ين

البحثيتصصاعدبينما.الاجتهاداتوشكثربالظهور.المشكلةتبدأ،والكتبةالكهنة

.والمخارجالحلولعن

المرءيبدأأحينا:الحالةهذهعلىتماهـايصدقا)17("ابركوفيتزاقولإنحتى

عليها،آجوبةإعطاءيحاولثم،للتوراةالعمليالتطبيقحولالآسئلةبطرح

بينالوثيقةللعلاقةالتفسيرهذاإلىواستناداا!+(لما+أ.)،413ا"تلموديايصبحفإنه

التوراةبينالممتدالجسرهو"التلمودقائلا:يتابعنجده،والتوراةالتلمود

".التطبيقفيالتوراةإنه.والحياة

نتعرفلكيااالتطبيقيالجسر11هذاتشييدفيآسهمواالذينعالمإلمافلننتقل

تمتدفترةخلالالتلمودتاريخصنعتالتيالتفسيرلةالمدارستلكإلى

سنة.ألفإلى

17-انطر:

5.!س!مم!3،710:3ا43!!"ه+اأي!حأ!0،5لالأا+34ش11،حثا+(اثهثهعذ!4ح*51لأأسأ3لاكلة"

3،*هلأ-اه:او43)،!.75.؟،حح:ح،!!طحع5.كأ،،ع413ح57ح3لأآهألا43أ5")ول،مغ.-6552.

012http://www.al-maktabeh.com



الثافيالفصل

ونشأتهالتلمودتكويق

المؤلفين،منأومجموعةحدولممؤلفعملمنليهنلمالمشنا.غرلمرعلىالتلمود-"/ن

أثهرتحيث،متعددةأجيالىلملتولمديعلىبذلتهاالتيلملجهاعيةالجهودثمرةهولل

تطورهـ.أسلوبفيفريدلمكتابا/لنهايةكني/لجهودتلك

.لمليهودية"الصوسوعة""فيتلمود""مقالة-

عيله.تعليقمعولى/لأ/لدرجةمنييهوذا/لرابيمشناهولمذن،فالتلمود،-"ا

كهلم-أ"ى3يكل!!،عنم"لم..1،1ولى4أ3ط7+11،ءى.حألم"ء./32.
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لصهيونيةواالتلمود

سؤالفاعلىل!بابةمتممابأتيسوفونشآتهالتلمودتكولنعنالحديثإن

الن!ثاطبهامزالتيالأطوارفإنغروولاالتلمود؟هوما:السابقالفصلجما

مؤهلةكلهافيه،برعتالتيوالأسماء.حولهتبلورتالتيوالمذاهبالتفسيريمما،

حياةفياحتلهاالتيوالمنزلةالتلمودطبيعةعنرضوحااكثرفكرةلإعطائنا

اليهود.

الكتبةمنخكللنشاطاتالتسلسليعرضهفياشخترامتابعةإلىعمدتاولقد

المعفمونأووالتنائيم2()،5!لاالزوجوتأووالأزواج)ولا!آهث!(،السوفريهـاأو

والصبورائيمول()يأ*عه+4المجادلونأوالمتكلموق:والأمورائيمأ!++3+(،)+أ

يمتدالطويلالتقليدهذابأنعلما3(كاة.)+أ*53السلفأقوالفيالتأمليونأو

القرنمنتصفافيالكاتباا"اعزرازمنإلىولستمرم.ق.السادسالقرنمن

منالتطور،هذاجماالهامةوالملامحالعناصرإبرازنحاولوسوف.م.قالخامس

الجمعلجهةاللاحقةطبيعتهعلىوانعكاسهاالتلمود،تكولنعلىتأثيرهاخلال

والتدولن.والتصنيفوالتبولب
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وقررأسمد

:(03ص!3!!أيهلأ)لكتبةا-أ

عصرحتىوتمتد،بابلمنالكاتباا.اعزراابمجيءالتكولنيةالمرحلةهذهتبدأ

اليهوديةالثيوقراطيةالدولةقيامشهدتالتيوهيم(.ق.)015-155المكابيين

التيالكتاباتمنا!برالقسمجمعخلالهاجرىكما،الفارسيةالسيادةظلفي

نشاطهعزرا.(04باشرفقد.التوراةإلىوآضيفتالخمسةموسىأسفاربعدتأتي

أمامالتوراةقراءةأدخلثم(،المختلط)الزواجضدفيهاهوادةلاحملةبشن

ولقول.الحرفيمعناهاعنآخرجتهاوتفسيراتبشروحالقراءةرأرفق،العامة

والشرحالتفسيرفيعزراطرلقةبأن85(ص.السابق)المصدرا.إبشتاين".

أنطالما،الحياةفيالجديدةوالأوضاعالنواحيلتفطيةكافيةبمرونةاتصفت

وضععزرابذلهاالتيالجهودفاستطاعت.الحاجاتبهذهيفلمالتوراتيالنص

اليهود.منواحدةلطبقةمحتكراوقفاكانتآنبعد،الجميعمتناولفيالتوراة

سياسيةأهميةكلمنخلوهارغم"التوراةا"دولةإقامةفيالفضليعودواليه

اقتصادية.أو

الكتبةمارسهالذيالأدبيالنشاطعنبالقليلمعرفتنايؤكدا"شخترالكن

تتحدثعندماالعلماء،بعضرأي!ا،إليهمتشيرالرلانيةفالمصالر.اللاحقون

نشرحقكفيانحصرفقدالرئيسينشاطهمأماالكبير!".المجمعلأارجالعن

ترتيبافيأثرلهاكانالتيوالمراسي!االتشرلعاتبعضجانماإلا.الدينيالتعليم

ا"احشدواالأباء14:اسفرافيمعنامزالذيوالقول.المعيارينصهاواثباتالتوراة

الكتبة.هؤلاءإلىينمشا"االتوراةحولسياجاو"أقيمواأالتلاميذامنالعديد

التالية:المنجزاتتحقيقاليهوديةالمصادرإليهمتنمشاكما

.الأسبوعمنمعينةأيامفيالشرلعةنصوصقراءةا-

بالشكرالتفوهوإدخال،الستالبركاتتلاوةفياليوميةالصلواتتحديد2-

(.المائدة)صلاةالطعامتناولبعد

علىالماءسكبعادةمثل:،الدينيةوالطقوسالشعائربعضإدخال3-

حاملينالمدبححولبموكبوالدورانح)ح!+!؟!+()3المظالعيدفيالأرض

.الصفصافآغصان
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لصهيونيةواالتلمود

التفليممثلس!أ!ص!اح!ال!؟ح()3الدينيةالتمائمبإعدادالمتعلقةالقواعدوضع4-

فوقالرآسحولتعصبأوالذفاععلىتلفالتيالصغيرةالحافظةأوأ))أمآس!+()6ا

علىعلامةا"واربطها8(:6:التثنية)سفرالصباحصلاةتأديةأثناءالجبهةأعلى

الأربعبجدائلها)ك+(ا)طأالطليتآووالمعطف"ا،عينيكبينعصائبولتكنيدك

فيأهدابالهميصنعواأنلهملأاوقل38(:15:العدد)سفرأهدابهأوأك!(7)،المأ

)تثنيةللباباليمنىالقائمةعلىتوضعالتي)؟!ل!لمام!س!7(والمزوزة(".ثيابهمأذيال

آبوابكا"))(.وعلىبيتكآبوابقوائمعلىواكتبها"9(:6:

والتخفيف،الحياةلمتطلباتوفقاوتكييفهاالتوراتيةالشرائعبعضتعديل5-

الصددهذافيا"أبشتاين"ايوردهاالتيوالأمثلةالموسوفي.الشرعقساوةمن

بالتعويض.الاعتداءحالجماالتوراتيةالانتقامشريعةاستبدال:التاليةهي

تمسكهافيالمتشددةالفرقبعضمقابلالسبتقوانينتطبيقفيالتساهل

الراحة.يومفيالجسديةالنشاطاتبجميعالقيامعنبامتناعهاالقانونبحرفية

شهادةأصبحتبحيث،الزوجوفاةلإثباتالبتنةقانونصرامةمنالتخفيف

هذهكانتولوحتىجديد،منتتزوجأنللزوجةيحقلكيتكفيالواحدالرجل

.الشائعاتمجردإلىتستندالشهادة

وأالصافطةداخلتكتبالتي)والصلاة05-52.صاالسابقالمصدر،فرحيانظرا-

واحد"(.ربإلهفاالرب.إسرائيلياأسمع12:أي3،+ع؟خأاالشماعاهيالمزوزةفيتوضع
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:(2لما!5،)اجزوكأا-ب

المكابيالعصرلنبينبرزواالذينالكبارالمعلمينعلىالتسميةهذهتطلق

سجلاتفيهؤلاءمنأزواجخمسةوهناكم(.ق-03إلى015)حوالاوالهيرودي

المنصبينمنهمزوجكلولمثل،أجيالخمسةعلىيمتدون،الربانيالأدب

الرئيسونائب)31،لاا(،الناسيولقبهالأمير.آوالسنهدرينرئيس:التاليين

التاريخيالتسلسلحمشانذكرهموسوفحط!ا!(لأول)،5ا"الدينبيتا"رئيسأو

الدين.بيتلرئيسوالثانيللناسيالأولالاسميكونبحيث

(.)القدسيوحنانبنجوزيه-.(سرده)منيوعزربنجوزيه-ا

الأربيلي.نطاي-فراحبا.بنيشوع2-

شطاح.بنسمعان-.طبايبنيهوذا3-

لشماعيا.4-

ابتاليون.-

هيلل.5-

شقايمما.-

ذلك.بصحةالمحدثونالعلماءيشككبينما،اليهوديالتقليديذكرهمهكذا

الجديدالعهدومعلوماتايوسيفوس"ااأقوالمعيتفقلاللمناصبالتوزيعاهذلآن

بحكمالسنهدرينرئيسكانالأعلىالكاهنبأنيذكرحيث،المقدسالكتابمن

إليهايرقىلامسألةالشفهيةالشرلعةتطورفيلعبوهالذيالدورلكن.منصبه

الشرعيةالأحكاموالهجاديةوالرواياتالأقوالمنالعديدفهناك.الشك

الفصلاع(،ح!ا.اكا!)51التلمودمنالآباء"اا"سفروجما.إليهمتنسباالتيوالقوانين

ا"هيلل"إلاالمنسوبةبالعبارةعليهاالتمثيليمكن،الأزواجأقوالمنعدد،الأول

)1882(:ااالذاتيالتحرر"افيلكراسهشصاربمثابةبنسكرا!ا"ليوناتخذهاوالتي

أنا؟فمنفقط،لنفسيكنتواذا؟لييكونتراهفمن،لنفسيأنااكنلما"إن

أ،افمتى،الأنيكنلموان
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لصهيونيةوالتلمودأ

بعضم!ارسةحولالرآيفيالخلافات!إن،الربانيينبشهادةأخذناولو

ا"الزوج؟اأنغير.الأول3االزوج)1عهدعلىالحكماءبينظهرتالدينيةا!رائض

الأحكاممنكثيروهفاكا.وشفايااهيللامنيتألفالخمسةهؤلاءبينمنالآهم

صاحبمنهماكلاعتبارإلمابالإضافةاسميهما،تحملالتي،5"!ا!قىالشرعية

سوفلذا،س!!(،عكاوأ*6+*!؟3أ+ا)احاالتفسيرفيمذهبأوخاصةمدرسة

البحث.جماعليهما!تصر

التقليدوجعله،بابلمنجاءفالآولالفرسمية.إلىو"!شماي"ا"اهيللا"ينتمي

وتواضعه،بوداعتهعرفكماأداوود".انسلمنمتحدرابعدفيماالرباني

)"سفرففي،الغضبوسريعالصإإعحادكانالذيااشماياامنالعكسعلى

"ايجب:الربانيينأقوالمنشيئانقرآأ(3-اب33موعيدا"سدر41من13السبت

الأ.شمايمثلالصدرضيقيكونوألا.هيللمثلباللطفيتحلىآنالمرءعلى

على:رجلانتراهنأنمرةاحدثال!يضاح:التاليةالحكايةالتلموديسردث!ا

إليهأذهبسوفالآولفقالزوزو.004يحصل،غضبهويثيرهيللإلايذهبمن

ومزفذهبرآسه"ا.يغسلهيللبينما،السبتعشيةاليوموكان.سخطهوأثير

تبحث"اعمنقائلا:إليهوخرجثيابههيللارتدىوحين.عليهمناديابيتهآماممن

رؤوسهيالماذاا:فسألها.أعليكطرحهأريدسؤال""لدي:الرجلأجابها؟بنيايا

سآلتنيلقدبني،"!يا:هيللآجاب(.بابلمننفسه)وهيلل؟؟امستديرةالبابليين

فخرج".البابليينلدىالبار!اتالقابلاتانعدامهووالسببعظيما،سؤالا

آعينهيالصاذااثان:بسؤالقصيرةفترةبعدالكرةيعاودلكيعندهمنالرجل

إليهرجعثم.الرمليةالأماكنجمايسكنونلأنهم:هيللأجابهعشواء"ا؟التدمرلين

ا؟عرلضةا)السود(الأفافقةأقدامهي""لصاذا:بسؤالهاللعبةوكررالثالثةللمرة

بقوله:الرجلكلمهوهنا.هيللأجاب"المائيةالمستنقعاتجمايسكنونا"لأنهـم

"لأ.غضبكيثورأنأخشىلكنني.عليكطرحهاآريدالآسئلةمنكثيرا"لدي

:الرهانصاحبفسآلها.اتريدهاالتيالآسئلةكلأصرحأ"ا:هيللردجاءبينما

تابع،نعم"31هيللأجابهوحينإسراتيل"ا؟)أمي!بناسيالمدعوهيللأنتالأأل!ست

زوزو004خسرتلأننيااسرائيلفيمثلدكثيرونيوجدلاا"ليته:كلامهالرجل

أعصابك.علىالسيطرةتفقدأنإياكااقائلا:خاطبهفقدهيللأما13.بسببك

هيلللكن،أجلهمنأخرى004فوقيازوتو004تخسرأنيستحقهيللإن

12.آعصابهيفقدلن
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رروقأسعد

مثال.العمليتطبيقهاوفيالشرلعةتفسيرفيتشددهاشماي"3عناشتهرومما

علىحصناوتبني)021(:02:التثنية)سفرفي"اتسقط"أحتىلعبارةتفسيرهذلك

إخضاعبأنالقولعلىآصزفقد"لأ(.تسقطشحتىحربامعكتعملالتيالمدينة

نأللمعركةينبفيمثلما،دينيةلاعتباراتيتوقفألايجبالمعاديةالمدينة

أفتىأنهمثلا.عنه،فيروى"!هيلك".أماسبتا)7إ.اليومكانولوحتىتستمر

الواردةالعبارةتفسيرإلىبالاستنادوذلك.السبتعلىالفصحتقدمبضرورة

شقائديمامعطعاميقربانيلهموقلإسرائيلبنيآوص)"ا!7(ة2:العدد)سفرفي

عبارةمنهيللاستنتجفقد""(.وقتهجماليتقربوهأنتحرصونسروريرائحة

خاروفتضحيةواجببانالقائلالشرعيالحكمااموسمها"فيأو"اوقتها"في

)أبرلل(نيسانمنعشرالرابعيقععندما.السبتاعتباراتجميعينقضالفصح

)6(.الأسبوعمنالسابعاليومفي

نذكرأنبنايجدر!"هيلل".،صاغهاالتيالتفسيرقواعدإلىالإلث!ارةوقبل

وثيقةمسائلمنشمايا"31وموقفموقفهجماالتكاوتتبينالتيالأمثلةمنالضلد

بموضوعنا:الصلة

توارة(كم،وسألهشمايحضرةإلىمرةالوثنيينآخدجاءالرييونتا"قال

والتوراةالمكتوبةالوراة:اثنانلأا:فأجابه.ااتوراةاجمعاعه+،)،5اعندك!ا؟ا

المكتوبة،التوراةعنتقولماآصدقإنيا2قائلا:أردفالوثنيلكن"..الشفهية

المكتوبةالتوراةتعفمنيأنشرطدينكمإلىاهدنيفلا.الشفهـيةالتوراةأما

هيلل،إلىالوثنيهذاذهبوعندماغاضبا.عنهوأشاحشمايفانتهرهفقط"ا.

دالت.جملابيت،ألف،الأولاليومفيوعفمه،الدينفيللدخولمرلداقيقة

بقوله:ذلكعلىالمريدفاحتج.التالياليومفيالأبجديةترتيبلهعكسثم

لكينبغي..ألا:هيللجوابكانبينصا"ا.اليومخلافالبارحةإياهاعلمتني"القد

الشفكية"ا!بالتوراةيتعلقفيماأيضابيثقإذنبي؟تثقأن

الرجلينأسلوبيبينللتمييزبهالاستشهاديكثرالتلمودمن،خرمثالوهناك

وقالشمايإلىالوثنيينأحدجاءأنأخرىمناسبةفي3"حدثمنهما:كلوموقف

"ا.واحدةرجلعلىآقفبينماكلهاالتوراةتعفمنيأنشرط،دينكمإلىاهدني11له:

.،ء!ما+.،!!؟،*؟؟!؟3"3ح!س!4ح"4.75.)2،07وا،!."7واخضرة2-

.،ح!!+.إ"!6+أ"!؟ج!،،55،،اح7-اه.6611،!."334انضر:،-
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والصهيونيةالتلمود

هيللإلاالوثنيذهبوعندما.يديهبينكانالذيالعفاربقضيبشصاي!انتهره

التالي:الجوابصاءه

الباقيأماكلها،الشرلعةهيهذه.بهيعاملكآنتحبلابماقرلبكتعامللا21

12)4(.وتعلمهااذهبلها.تفسيرمجرد!و

وهي،السبعالتفسيرقواعدصياغةفيالآولالفضلصاحبهوهيللآنعلى

والمبادىءالقواعدهذههيماواكثر.قاعدة13إلىبعدفيمارتتصوأالتي

.ي!(اااس!)31"لاحا3)؟لسبعةا

لموهيللالأا،،(،!)،044-33!لماطلما)ثاس!3""المقاييس11بالقواعدهذهتعرف

الرئيسيةالطرقتؤلفوهيفيها.وعدلجمعهاأنهالظنآغلببل،بنفسهيضعها

المنطقي:للاستدلال

بالعكس،والعكس،المركبةإلىالبسيطةالحالةمنالاستدلال:الأولى-القاعدة

لمنطقاجمالماالاستدلااثا،("-!مم!هحول،ع؟هح!ول3-ء*)اكا!:النمطاهذولعرف

!(،.ز*،3هح!ة4ا*لما،ا3،،وأ،(*6+أ5،4أ-أ4!"

+.!م،ح."33؟كاماثه؟،")،ه".س!أأ.13!،!041:نضرا4-

الكثير،وافعلواالآقوالمنبالقليلتفوهواثابتا،شيئاتوراتكمإ(اجعلوا:يقولفيانهشمايأ!ا

يظهرافيغرلقيالتأثيرفإنالعموموعلىا!طلقاومحيابشولثىبوجهإنسانكلواستقبلوا

بحرفيةالتقيدتابىالتفسيرفيعلي!أسارالتي!الطريقة.مدرستهوأتباع""هيللالدىبوضوح

كلاسيكيمثالوهناك.السائدةالحباتيةللظروفوفقاالشرلعةتكييفإلىوتسعىالنصر

إليهتنسبإذوتطبيق!ا:الشرلعةتفسيرفيا(هيللا.منهععلىللتدليلالمصادرمعظمتذكره

منبدلا،دينهبتسديدالمجمعأماميتعهدأنالمستدينعلىيفرضشرعينض!امإنشصاء

لمااابرا-تعملسنيزسبع(خرفي31ا-2(:15:التثنية)سفرلسانعلىالفائلةالتوراتيةالشرلعة

اليوتانيةعنهيللاقتبسهالذيوالنض!اما.اصاحبهأقرضممايدهدينصاحبكليبرئ

يحقبموجبهأصبعإذع(؟35+!س!الاه=3"المجلس)آمامالما؟70!عأ111ابروزبولا(ابيعرف

الديناستيفا-يخولهبتفولضالمجمعأوالمحكمةمنيتقدمأنالابراءعامحلولقبلاتنللد

له.المتوجب

السنةفيالديونهلاكدونللحؤولالهلنسقيالإجراءهذااقتباسبأنا(بارونا(لثصالوولقول

للظروفوفقاالتلموديللشرعالمستمرالتكييفعلىدليلحيريقدم)الس!ابعة(السبتية

علىفلسطينفيثقيلةأعباءا.فرضبالإبراءالمتعلقالتوراتيفالشرع.المتبدلةديةالاقتصط

العصرآثناءالفميةالرأسماليةالنشصاطاتمعيتناسبح(4ء3،أ)أ+حأك!ل!3اتتماننض!امتطوير

فيالصرلحةالآحكامأحدعمدايبطلومعاصروههيللتبفاهالذيالتدبيرفإنلذا(.الهيروديلم

انظر:النقود!إقراضعلىيشجعلكنه،الخمسةالأسفار

-3)ثههأ*لأ!،+،1ع3!+!هول:311هأحأ!3ول4"س!ا!ا15لما3ي!ا03،لأمهم؟،حأح*113،)07.اأ:

"حأمول!أ،3:!محس!ث!+3لأاس!ححلماأولأعس!3.(حأكالأ33010ئأأولء37!لأ،أس!!ع35،ل!*ء3ه-"عاو،66

؟،5)"،+أ،"..262
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بمعنىالتوفاة،فياللغوفيسالقبأساسعلىالاستدلال:الثانيةالقاعدة-

3(أ+أا!ثأأفس!ك!"3!س!2،ا*نالاثه؟3م!اثلةأح!املهاالمماثلةالشرائعآن

سا.ثه7\ظ،3أ+أا3!7ص!4!أأح؟)

تصبحبحيتالتهرراة،فيخاصة!قرةا)تبالاستنادالتعميم:الثالثةالقاعدة-

أخر!:فقراتتفسيرفيمعياريةالفقرةهذه

(!أول،ل!ول؟!لأا،،!ك!-ا،+،،لأ!طحول،(ب44+ث!،؟م4م،+35!هثهح!كا،3خ!هأعء3)ص!ملما،5.

:التوراةمناثنتيننقرتينإلىبالاستنادالتعميم:الرابعةالفاعدة-

(!أوللأ!+؟ثاولأ-3؟ح+حكاس!ألماطأ+-ول3ول+4*4!35آ+،*330ث!43كهس!3مه3حق"ألماء!).

القوانينمنغيره!اعلىيطبقلكيقانونينبينالمشتركالقاس!ايؤخذوهنا

مماثل.بطابعتتميزالتيوالأحكام

والحدودالعامةالحدثدبينالعلاقةإلىاستناداالاستدلال:الخامسة-التهاعدة

إلىالعاممنوذكماباابالعكسوالعكسبالخاصا!العامتحديدأفي:،الخاصة

.ال!امإكالخاصومن،الخاص

(،،!حا)لمةلماخ!-ح3كلمفيول4.احآ،ثهلا-ممااحاثه")-،،5س!+4،أكااثا.إس!لالأا!أس!لااك3،
*9،!أحلا)3!4+!ءا*؟ح+ص!،!).

ثأأخر،مكالتفيأخرىفقرةعلىقياساالاستدلال:السادسةالقاعدة-

التوفاة.منقترتينبينالقياسعلىاستناداالاستدلال

(،،!ثه-لا20س!؟5،+ا-+!ط5+3؟ح!"-،،اممأطءثا،!،أ،أثهول5(طس!!"ا!حس!"))

.المضمونفييماثلهأخرنصعلىقياساالتوراتيالنصتفسيريتموهنا

المبنى.منالمعنىاستدلالأو،العبارةمبنىمنالاستنتاج:السابعةالقاعدة-

،،وللأك!3؟"-)*ولس!4ولح-،أ+لأكول5،)-،،03+ا؟س!؟أولممه3579س!4؟لأ،؟س!

حهء،+")،*!(،"حأ،أ+امهول*ه.لم،؟،ححهوللمح،*(5).

الهعودية..،الموسوعة..فيالة+.لما+ا4(مس!حا+مولا،حأءااظاالتلمود.اتفسيرفنون.هـادةراجع--5

37-33.ص
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لصهيونيةواالتلمود

:اكا!أ،أ!+()+أئي!التئاا-ج

القرنينجماعاشواالذينوالثقاتالمعلمينأولئكعلىالتسميةهذهقطلق

بمدرستيالتنائيم"عصر!افيبدأ.(.م.ب002إلى15حوالي)أيللميلادالأولين

بالبطريركالملقبااايهوذااالرابيعندلنتهيو"الث!فاي"،""هيلل"ا

نأالملاحظومن.هيللللفرلسيالكبارالأحفادأحد."(،داولط!4)فىحع!أ!،كا!

فيمالقبهمأصبحثما،ا"سيديابمعنى)الأ!"("الأربيلقبيحملونالتنائي!امعص

.)ول،؟ط!"(.النادرةالحالاتبعضفيو"لأرابانا")"سيد""(ا"رابا!بعد

تقسيمهنتابعوسوف،متتاليةأجيالأربعةإلىالتنائيمعصرا!!شخترايقسم

الآتي:الشكلعلىالمأخذ،لسهولة

م(:.ب08-15)منالأولالجيل-

و"أشماي".!اهيلل"امدرستيعنالخلافاتورثواالجيلهذارجالاتأنيبدو

لكن.معروفةفليستفيهااختلفواالتيوالمسائلحولهانقسمواالذيالمبدأأما

التقليدعلىالشديدةالمحافظةأرباببينالخلافيعتبرالشائعالترجيح

تعاليمهمفيالمتساهلينولين،الأحكامجماوالشدةالتفسيرمجالوتضييق

"سفروفي.الشرعيةالأحكامصياغةفيالتشددوعدمالتسولاتإلىوالميالين

يلي:مانقرأالتلمودمن"سنهدرين

نحوعلىيدرسوالمالذينوهيللشمايتلامذةعددتزايدعندما"اولكن

اثنتين."اتوراتين"االتوراةوأصبحت،إسرائيلفيالنزاعاتتكاثرتكاف،

أصحابلتعيينإسرائيلبنيجميعإلىوارسالهاالوثائقإعدادإذاكفتم

القضاةمناصبفيواحترامهمالناسبتقديريتمتعونممنوالتواضعالحكمة

.(6)األمحليينا

.+!عس!،.311،ياولص!43أ+ا3،881ء4س!ع*س!ءأمم!اول،0513أ"،".685.؟نظرا-6

بينثلاثسنواتطيلةدامنزاعهفاكاكانيلي:مانقرأز؟لم!3!(3ا!)كا.اعروليزا.سفروفي

الأخرونعليهموردأرائنا،معتتفقالحلقابأنالأولونأدعىحيثشفاي/1،و"ابيتااهيلل""بيت

منالاثنينبأنليعلن4،!(،امم!)51سماويصوتصدرثمنحن)1.أرائتامعتتفقالحلقاابأن

الصوالية،الصفحةفيالها!شبقية).ا!هيللبيتاأحكاممعتتفقالحلقالكن،الحياللهكلام
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بن".يوحنانوالرابانا!بر".اجملئيل".الرابان:الجيلهذافيالتتائيموآشهر

)أعمالوفيله(حفيدايعتبرونه)والبعض.اهيلل..آبناءأحدالآولأنيقال"".زكاي

معلمماكان(اليسوعيةالترجمةفيأجملئيل"اا)أوغمالائيلا"خن34(:5:ا"الرسل

معاشتركالذيفهو.الشعبجميعلدىوالتكريمبالاحتراميحظى،للناموس

منالكثيرإليهتن!سبكماا"،الرسولابولسامحاكمةفيالمجمعرجال

منتمكنالذيوهو(.م.ب.-07)66اازكايبنا!يوحنانأما.الإصلاحات

!س!،أ؟!لأ(أ"يمنيه..فيالدينيالتعليممدرسةيؤسسىلكيالمحاصرةالقدسمغادرة

الهيكل.خراببعدوالفكرللحياةمركزاأصبحتحيث)!+أول!*!)،

م(:ب.-59013منالثالنيالجيل-

فيه:التنائيموأشهر

ا(.زكايا"بنوفاةبعد"ايمنيه!"فيالمدرسةرئيسلأ!،الثاني!اجملئيلالرابانأ-

وأضاف،السبعالتفسيرقواعدبتوسيعقاماليشا"":بنااإسماعيلالرابيب-

مدرسةلتأسيسا"ا"عوشاإلى."يمنيه.امنوانتقل.قاعدة13أصبحتحتىعليها

اسمه.حملت

هذاعلماءأشهروهو."(،،؟أكل!.؟301)ط"م"يوسفبن"عقيباالرابيج-

تنسيقفيالمهارةإليهتنمشه.التالماالجيلربانيمنالأعظمالسوادومعلمالجيل

ال!متطاعإنهحتىالتفسير.فيالبارعةطرقهإلىبالإضافةالتقليد.محتولات

يعتبرهكما.الشفهيةالشرلعةأحكاملكلالتوراةفيسندأوأساسعلىالعثور

الاضطهادشهداءومنا"،الوطنيةللروحالمتحمسينأشد"امناليهوديالتقليد

لدىالصوفيةالنزعاتظهورالجيلهذاشهدوقد.هالرلانا"عصرفيالروماني

المسيحي.الدينفيمنهمالبعضودخولا"،""عقيباتلامذة

م(:ب.)013-016الثالثالجيل-

الرابيعلىدرسواالذينجانباإلى"إسماعيل"ا،الرابيتلامذةولشمل

التنظيميالعملتابعالذيا.مائيرا"،الرابيا:اعقيبا31تلامذةوأشهرا.اا!عقيبا

دامنزاعهناك.كانالتنائيم:عننقلا86-87()صأيضانفسهالسفروفي6،رقم)تابعللهاصثر

يحلق.ألاللانسانالأفضلمنإنهقالفالأول.هيللوليتشطيبيتبينالسنةونصفسنتين

التصولتجرىوأخيرا.يخلقآلامنيخلقأنل!نسانآفضلبانهالقولعلىالثانيآضربينما

،الآنمخلوقاص!ارأنهبماولكن،يخلقألاللانسانالأفضلمنكانأنهوقررشاالمسالةعلئ

الأتية"ا.أعمالهفليتفحص،خرون:قالكماأو.الماضيةآفعالهفيالنطرإمصانإلىفلينصرف

.11د!3لا6اول361!3حس!4!س!2ا!!،+أ11
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والصهيونيةالتلمود

الأساسوضعأنهاليهوديةالمصادرإليهوتنمشامعلمهابعدالشفهيةللتقاليد

.المكررةالتعاليمأوالمشنا"11لمجع

م(:ب.)016-022الرابعالجيل-

أيضاويعرفاا،الناسي"يهوذاالرابيهوالجيلهذافيالتنائيمأشهرإن

إضافةدون("السيد."الرابيا"أولما+ص!؟؟،"(504!"-!،ا)،ا.االقديسب.اسيدنا

شعاريم،بيتإلىعوشامنعهدهعلىفانتقلالسنهدرلن،رئيسكاناد!ه.

السلطاتمعوديةعلاقاتآقامأنهيقالطبرلا.ث!اسفورس!إلىومنهط

العظيمالثراءبينجمع،نبيلةأسرةسليلأنهكما.حينذاكفلسطينفيالرومانية

الشرلعةمحتولاتمنالتامتمكنهجانبإلى،القداسةوأخلاقالكبيروالمنصب

منغيرهأحدأبداإليهايصللممعاصرلهعلىسلطةاكسبهمماالشفولة.

)الأمي!الناسييهوذاالرابيإلىالمنسوبالعملهولنابالنسبةالمهمالتنائيم.

وتصنيفه.المشناجمعفي

علىالتسميةأطلقتثمالتكرار"ااأو"""التعليمتعني،القولسبقكماالمشنا"!،و"ا

تمييزا،الشفهيةالشرلعةلمحتولات"الرئيسي("المستودعيؤلفالذيالأثرذلك

الشريعةلأنونظرا.المكتوبةالشرلعة=القراءةمادةأو)!كلهـ)أ*د("المقرا..عنله

فقط.المتواصلبالتكرارتكتسبالشفهية

الناسييهوذابهقامالذيالرئيسيالدورعلىإذن،،اليهوديةالمصالرتؤكد

المجموعةالمادةتقسيمإليهوتنسبوتبولبها.وتصنيفهاالمشناموادجمعفي

ا"،الستةب""السدريماتبعدفيماتعرفصارت3(*أحس!4!ه)3أجزاءستةإلى

بدورهاأصبحتالتيأ،)3(3"!،اص!33=ولاع،4)ثه!،ا"اشصن"!إلىاليهوداختزلهاثم

ا"صدرلأا()أو"سدر"اكلولحتوي.البابليللتلمودالعامةأوساطفيرائجةتسمية

تعرفالتيا"الأسفار."أو.""!المقالاتمنعددعلىالستةالأجزاءمن

بمعنىالأراميالجذرمنمشتقةاللفظةوهذه)*(33ءالاا(أ؟ا)51ب"اماسيكتوت"ا

)+أ؟!!س!ع(البراقيم""امنعددإلابدورهامقالةكلتقسمكما"حاك!(.أو"نسج""

ب"حلقوتلااتعرفعديدةفقراتمنبدورهمفصلكلولتألفا.،المفاصل01أو

الشرعية.الأحكاموهي2!حلقا!!،جمعي!(،)،5؟!)4

وسوف.مقالة06تعتبرهاأخرلىمصالروهناك.مقالة63ااالمقالات11هذهعدديبلغ)*(-

التالي.الفصلفيعنهاالحديثيأتي
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حواليفهوهذهوالتبولبالجمعلعمليةاشخترا"ايعنيهالذيالتاريخأما

..المستحدثةالعبرانية01هيالمشنابهاجمعالتيواللغةم.ب.022عام

باللسانجرتالتي""الغفارا"ابعكس"ا،ولاتينيةيونانية"ألفاظمنيخالطهاهـامع

هذاوراءمنيهدفيكنلما"الناسي"يهوذاالرابيأنعلىوالسرلاني.الأرامي

يرميكانبلشختر-قولحد-علىللقوانينبمصتفاليهودتزويدإلىالعمل

التراتمنأقساماتحويالتي)ثالا!ول!5ء؟،(الذخيرة؟ا11منبنوعتزولدهمإلى

الأقليةأراءإدخالهلنايفسرماوهذا.الأهميةغايةجمااعتبرهاالتقليدي

كقاعدةمقبولةتكنلمالأراءتلكأنرغم،مجموعتهفيمثلا(شقاي)مدرسة

قليلة.حالاتفيإلاعملية

الأخرىالمراحلمتابعةإلىالانتقالقبلإثارتهامنلابدأسئلةبضعةهناك

الآتي:النحوعلىالأسئلةهذهإيرادهـلمكنونشاته،التلمودتكولنفي

ا!؟التوراة"اومحتولاتا"المشنا"اعناصربيهتالعلاقةهيما-ا

حذوها؟وحذاأخرىمجموعاتعلىتصنيفهفي"يهوذا"االرابياعتمدهل2-

فقض؟بجمعهوليسأيضا،المشنابكتابةقامهل3-

مجموعةأصبحتوكيف؟النوعهذامنأخرىمصنفاتعننعرفهالذيما4-

مفازع؟بلاالأوحد""!"المشنابمثابةيهوذاالرابي

التنائيم؟لدىالتفسيريالفنيتميزبماذا3-

مأخوذةمعلوماتإلىبالاستنادالتساؤلاتهذهعلىالإجابةنحاولسوف

الموسوعية.والمقالاتا"و"أبشتاين"اشخترااطليعتهاوفيالمصادر،شتىمن

آوليةمعرفة!!المشنا"ايتناولهالذيالموضوعيفترضوالمشنا:التوراةأ-

التيبالمؤلسساتالمعرفةهذهتتصلكثيرةحالاتوفي،التوراةبمحتولات

مجاللاالافتراضر،هذاتؤيدكثيرةأمثلةوهناك.الشفهيةالشريعةأوجدتها

ا"تقويمهاأوالتوراتيالنصتقنينعمليةأنفيهشكلاومماهنا.لذكرها

عقيبا.."2الرابيباشرهالذيبالنشاطوثيقةصلةلها35!(س!ح53مهول!حأ،أ5)+هأ،24

."يهوذاللرابيالمنسوبةالدرجةإلىووصل،الشفهيةالشرلعةمحتوياتجمعفي

للميلاد.الثالثالقرنمنالأولالريعفي"االناسي

فيالبدءبأنالاعتقادعلىتحملوجيهةأسبابهناك:السلفمجموعات2-

"اهيللامنلكلالمباشرالخلفلىإتارلخهيرجعا(ا"المشناعناصرتجميع
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منوالهاعلىونسج."الناسي"(يهوذاالرابيمنهااستقىالتيوالمصالرو("!شماي"".

بالإضافة"امائيرا.،وتلميذه14اعقيبااالرابيإلىالضسوبةالأعمالهيتكونر!ا

يعرف!انالمشناجامعأنهوفالمؤكدالتنائيم.منغيرهمفلاداتإلى

أصحابإليهيستندالذيوالدليل.بهاالاستعانةفييترددولم،السلفجموعات

لجهةتمييزهايمكنالأولىالمجموعاتتلكمن"طبقاتا"وبودهوالرأيماهذا

،والعبارةالأسلوبصعيدفعلى.محتوياتهاطبيعةحيثمنأو،والعبارةالأسلوب

خاصمكانمنالسبتيومالآشياءنقلبحظرالمتعلقةالفقرةإلىيشيرونهـثلا،

تبدأالتلمودي""السبتالمسفرففي.العامةالأملاكمنجزءاتؤلفرقعةإلى

ظاهراالتوراتيالتاثيريزاللاحيثا)،السبتيوموالانتقالالخروجب"االفقرة!ذه

ا".السابعاليومفيمكانهمنأحديخرجلا"22(:و13:الخروج)سفرخلالمن

آشبهكانتعندماا"،الحلقا12تارلخمنمبكرةفترةعلىدليلا"شختر3.يعتبرهمما

التجرلدية.القوانجنمنمجموعةإلىبعدتتحولولم،للتوراةجديدةبصياغة

"البواكيرلماسفرفيإليهاالرجوعيمكنالمضمونصعيدعلىعديدةآمثلةوهفاك

الثمارلتقديمالهيكلإلىفيهسارواالذيللموكبالتاريخيالوصفايردحيث

91(.23:خروجفي!؟الأرض"أبكارأو)الباكورةالأولى

بينجدلمثارزالتماالمسألةهذهإنالمشنا:وتدولنيهوذاالرابي3-

تقريبا)*(.سنةآلفقبلاليهودالعلماءحولهاتنازعمثلما.المحدثينالعلماء

ثلاثةهناكأنبيدالبتنات.لجهةالطرفجنبينمتعادلةالكفةإنشخترولقول

التالية:وهي،نظرهفي،اكيدةتبدوأمور

يلي:ماا"المشنااتدولناعنوانوتحتا..اتلموداهـادةا.البريطانيةالم!ارفا"دائرةفيجاء)*(-

منالكثيراعتقدفقدأ،ثه)أ"،ولهح(5.)،اوتصنيفهالمشنالجمعفيلنسبةالرآيفيتباينيوجد"3

العلماءمنالعديدذلكفيثتابدهمخاص.بنوعأسبانيهربانيو.الوسطىالقرونفيالريانيين

ط!اول(:،5والحلقوتالمشناتدرلنبان(الأنحتىقائماالاعتقاداهذيزال)ولاالمحدثين

تنطيمهويهوذاالراليفعلهماجلولأنللميلاد.الس!ادسرالقرنفيالايحدثحلفا)لمحمع

كلفيالوسطىالقرونخلالالربانيينمنالكثيرلنرأيكان.ثانيةجهةومنشفهيا.المشفا

هدايزال)ولاأيضاالمحدثينالعلصاءمنالعديدفيه؟آئدهمخاص.بنوعنيهوألصفرنسهمن

البيفاتمنالاستنتاجولمكنيهوذا.الرابييدعلىتغالمشفتدولنبأن(الأنإلىقائصاالرأي

منالعديدلل،فحسبذلكوليسيهوذا.الراليعملمنهوالمشفاتدولنبانالداخلية

الشفهيةالتوراةتدولنضدالحظرأماطوللة.بمدةزمانهقبلتدوشيتغقد.الحلقوت21

تكتسبلمالتيالشفهيةوالشرائعالصاداتتلكعلىإلايصدقلا!إنه؟ثه!ه+(3)فى-اح؟ص!،أ)س!"

11.بعدالقوانينصفة
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محتولاتتدولنولحظرالأزمنةآقدمإلمايرجعشرعأوعرفهناكآ-

خيرلأكاط!عه+()"(لماه،ول("الشفهية(التوراةعنالتقليديةالعبارةجماولناالتقليد.

المشنا.فيالموجودةلألأالذاكرة("سواعدمنالعديدإلىبالإضافةذلك،علىدليل

!والحلقاتادوالأعدبالأرقامالأحكاممنمجموعاتلىإوالرمز

الهخاديا"13بطابعهاتمتازالتيالكتبعلىمفعولهيسرلمالحظرهذاإنب-

علىوعكفواالربيينبينالكتبتلكانتشرتفقد(.الروائيآو)القصصي

وا!مورائيمالتناتيملدىمعروفةكانتاالتيسيراغ!"بن"حكمةمثلقراءتها،

بها.الاستشهادمنواكثرواالعبرانيأصلهافي

بالحلقا.يتعلقفيماوحتى،الأحيانمنكثيرفيالحظرخرقجرىلقدج-

بأيامقائمةيحويكان(،4))أ:س!ي)أأ،أ"اث!+ب"امجيفة-تعانيتا"االمعروففالسفر

فيها.الصومإعلانيمكنلاالتيالسنة

يظلأنيجبحديثفاوكلمتاخر.زمنإلمايرجعالتدوينأنهوالثابتلكن

)7(.الباكرةالمرحلةهذهفيالشفهي"الإعداد"اآو3حاالتنقب2بامحصورا

بمثابةأصبحتالناسييهوذاالرابيمجموعةإنالتنائيم:مصنفات4-

عليهادرسفقد.لجامعهالعطمىالمكانةبفضلوذلك،عليهالمعولالمشنا".لأا

،والشروحاتوالتعليقاتالمناقشاتكلحولهاودارت،الشفهيةالشرلعةتلامذة

بقيتفإنهاالأخرىالمجموعاتأها.اللاحكةالأجيالإضافاتجانبإلا

التعليميالنشصاص!عنحديثهمعرضفي115(،ص.السابق)المصدفآبشتاينالمايوكد7-

منخوفا!انالشفهيالطابععلىالإبقاءبانوالتكرار(،)الشرحوالمشفاالمدراشبواسطة

قاتلا:يفالعثم.الثانيةتدولىجرىلوفيما،والشفهيةالمكتوبةالتوراتينبينالخلطحدوث

حتى"،"اعزراأياممنذالمدارسلجهودنتيجةالشفهيةالتقاليدتراكمتالهيكلخراب."ومع

الحفظعلىالذاكرةهذهقدرةكانتمهماالذاكرةفيحفظهاإلىالركونالمتعذرمنصار

الاعتمادجعلتطوللةفتراتخلالفلسطينشهدتهاالتيالسياسيةالتقلباتأنكما.3.عجيبة

نموعنمسؤ؟لاالمكتوبةالسحلاتغبابيعتبرث!ا.المحالمنصرباالواسعةالذاكرةعلى

ذلكإلىأضف.والشرعيةالدينيةتالممارستزعزعةإلىبدورءآدىمصا،المتضاربةالتقاليد

تطبيقوكيفيةالألهـصاسيةالشرائعبعضحولوشمايهيللأتباعبيننشبتالتيالخلافاتكله

ابابنه"!افيالسفهدرلنواحهالذيالوضعفإنآبشتايننظروفيبوالتفصيل.الشرائعهذه

المفأفعاتتمحيصعلىعككوالذا.بالضبطالوضعهذاهوالهيكلخرأ!بعد)،)س!+كا!ل(

إلىبالرجوعأوبه"(المعترفالتقليداأواةالتو!محكعلىصحتهامنوالتحققوالمساثل

تنحصرلاأبشتينيرسم!االتيالصورةهذهتكتنفالتيالصعوبةلكنالمنطكي.الاستدلال

با.المصالرةالمنطقأهليسميه!اإكتتجاوزهـابل،مفرغةحلقةفيالسيربدائريةفقط

."المطلوبعلى
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13البطرلرك؟اإشرافتحتمدارسفيا"(اتاليفهايتمولمالتنائيهـا،بتعاليم!حصورة

بمعنىأ!عكاه(أ)123بارلتا2مالأراميالاسم:اسمينتحتتعرففهيالذ.الناسيأو

"اطوسفتا""العبرانيةوالتسميةشيوعا-ا!ثر-وهوالمشنا"اعنا"خارجآوا"ابزانيا

المشنا.علىإضافة"ا"ابمعنى)!أآس!30+(

الفلسطينيالتلمودلكن"ا.الخارجي!.المشناهذاعلىتمثلمقالةإليناتصللم

خارجيةمجموعاتعنالصادرةالأقوالمئاتعلىيشتملانالبابليوالتلمود

11آسيادناعفمهماا"هذامثل:بعباراتالأقواللتلكيقدمانوهما.النوعهذامن

عف!ا""ا"لقدأو،أ"؟،1113،،ا!لما!،أاالتعليمفي""يقالآو؟لاه"،3!س!،ثا!+أ11،،ا!لاه،

قوله:ا"شختر"اولتابعس!ي!"".1،ا!لما!،!ا

المواضيعولتناولترتيبهفيالمشنايطابقا"/الأطوسفتااسميحملكتابلدينا

صادرةآقساهـاولتضمن،مختلفةعهودتأثيراتيعكسالكتابهذاشفسها.

معرفةيفترضأئهكماأيدينا،بينالذيالمشناقبلماإلماترجعمجموعاتعن

واقعاالنهائيتنقيحهتاريخنفترضأنالمأمونمنيصبحلذاالمشنا.بهذا

المتأخرللأموراتيم.العصرفي

أساسيؤلفكانالربانيينلدىالتفسيرنضامإن:التنائيالتفسيرعناصر5-

جديدةأح!اماستنتاجعلىيقومكانللمدراشالعمليوالهدفالمدراش.

رأيوفي.القديمةللأحكاما!سندا.علىالعثورأو،التوراةمن*س!ظ()،5!!)ثا+

الحلقا،علىالمدراشفيهاتقدمالتيالحالاتتقرلرجداالصعب""من""شختر!":

باطمئنانالافتراضولمكنالمدرالش.علىالحلقافيهاتقدمتالتيوالحالات

كانت،الاحتمالولعيدمبتسراالربانيينتفسيرجاءحيث،الحالاتمعظمفيأنه

،العادةأوالقديمالعرفإلىتنتميباعتبارهـأالتقليدعنأولاتقبلالحلقا

سلطةبثقلعليهايضفيلكيذلكبعدالتوراتي!!السند؟ااستحضاريجريثم

الأمثلة:بعضلنأخذا)8(.افقطالتوراة

وآليعازر،إسماعيلأالرابيالعامالطرلقعلىيسيرونالربيينمنثلاثةكان-

بأننستدل"امغالتالما:السؤالعليههـاطرحمنفجاء)*(،وعقيبا(عزاريابن

212.صالهـإبق،المصدرانضر:8-

راجع:-)*(

-حءكا+،:ا"3ه!*ة5!،3س!4س!!ل!5،ح111.107.114،".042،("؟ح+حح04ل!س!ك!ولهل!؟أأ!أ+

ح"،ح3حفىآه4مح!ولثه15لا؟ول!،ولااس!آلا7!ا303س!طأث!،!لأ!،3ءكة3ياولء"3س!4؟،)4
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بقوله:ذلكعلىالربيينأحدآجاب؟"..السبتمراعاةيبطلالحياةعلىالخطر

وأاستدراكآداةتتضمنتحفظونها.((سبوتي)13(:31:الخروج)سفرعبارةإن

الحباةكانتمتىللابطالآخرىوسبوتللحفظسبوتوجوديعنيمماحصر،

14(،31:)خروجلكما"مقدسلأنهالسبت""فتحفظون:يقولزميلهلكنخطر.في

الإنسانوليسالإنسانلأجلالسبت11يشبهبمعنىا"الكمالفظةعلىهناوالتشديد

استندوا،خرونوهناك.السبتحرمةانتهاكتبيح!الضرورة"ا.السبتلأجل

.بالذاتا"الحلقا"سلطةينازعوالملكنهمالتفسير،فيالأولىأ!هيلل.اقاعدةإلى

وجاءتالتنائيماستخدمهاالتيالتفسيرمبادئعلىعديدةأمثلةوهناك

والسنبالعينالعين)شرلعةالتوراتيللنصالحرفيالمعنىمعصرلحتعارضفي

ذلككانبينما،اللازمالثقلتفسيرهمجمساببالنصاستشهدواحيث(،بالسن

،المألوفالتفسيرحالاتفيأما.صراحةالواضحللمعنىمغايراالتفسير

ا"الحلقا"اعتبارالجائزفمن،الغرابةفيالشططأوالابتسارفيالإمعاندون

..ثمارهمنثمرةأوالمدراشاااداحصيلةبمثابة
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:طهـ(ولا*53يح)11ئي!امورالاا11-د

12و"المفسرلن""ا)المتكلمينبينهؤلاءعلىتطلقالتيالتسمباتتتراوح

فلسطينجماعاشواالذينالعلماءعلىتدللكنيا"ا.و9!المجادلين"وا؟الشراح

ا(المشنالااشرحجماالرتيسينشاطهموانحصرم.ب.5وهه022بيه!والعراق

الثقلمركزانتقالهيللأمورائي!ابالنسبةالأهموالظاهرةوشفسيره.

مدارسعلىهناكالشهيرةا!اديمياتطغتحيث،العراقإلمافلسطين!ن

فقدالبابليونالمعلمونأما.نهائيةبصورةالمبالرةزماممنهاوانشزعتفلسض

هذهآنفيهرلبلاومما.فلسطينفي!"رثيا!مقابل)؟ث!"(اا"رابالقبحملوا

هيللميلادالسادسالقرنأوائلحتىالثالثالقرنمطلعمنالممتدةالفترة

خاص.بنوعاللاحقتكولنهوجماالتلمودتاريخفيالحاسمةالفترة

خمسةتحتامنهمالبارزينأدر!إذا،اشختراااعتمدهالذيالتقسيمنتابع

الآتي:النحوعلىالأمورائيممنأجيال

م(:ب.)022-028الآولالجيل-

خلالآبرزهمهوأصبرلا(و)سفوريسنئا!ا!"بن"ايوحنانرابي:فلسطينآنم-

ا.االناسي"يهوذاالرابيعلىتتلمذوقد،الثالثالقرن

ابا".ا"رالشائعبلقبهدةعاالطوللا!)ولذكرأباابا)ولكتياعرلقاآنجا":بابلب(-

حثا"".ارابعمهبصحبةفلسطينإلىالعراقمنقدمإنهاليهوديةالمصادرتقول

كانالتيسورااكاديميةبتأسيسقامعودتهولدى.الفاسييهوذاعلىيدرسلكي

والمتتلمذينا"راب"آقاربمن،والطبيبالفلكياصموتيل"اأيضاوهناك.رئيسها

يتلقلملكنه"انهارديع"،فيالدينيةالمدرسةرئيسأصبح.الناسيآيديعلى

)*(.الناسييهوذامنوسيامتهالدينيتكليفه

مسائلفيالتفاتكمارمن!أنا-025()08اس!ول،+!3آه،س!34!"س!**هذاصموئيلإن-)*(

آنآيبه(".المعمولالقانونهوالدولةاقانوناالشهير:القولصاح!وهو.المدنيالفانون

المسائلءباستثف،أرضهفوقيميشالذيالبلدجماالصائدالفانونلأحكاميخضعاليهودي

الموالية،لملصفحةفيمتنرالطبقيةر:الدينيةلواجباتهالمتعلقة
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م(:.ب)028-003الثانيالجيل-

الرابيلكن،العراقمنقدمواالذينالأمورائيممنعددهناك:فلسطينأ(-

كثيراتجادلحيثقيصرلة.فيتعليمهومارسفلسطينمواليدمنكانأثاحو"""ا

رابيالشهيرالهخادي:الجيلهذامتكلميومن.الم!سيحينالمعلمينمع

.انينحماصموئيل

اكاديميةمؤسس"احزقيالبنايهوذااوالراب)سورا("حونا"راب:بابلب(-

جميعشيلمي.فيمدرسةمؤلسس!اششت!"،والراباحسدا"و،2والرابفومبديثا،

وصموئيل.عرلقاتلامذةمنكانواهؤلاء

م(:ب.)032-037الثالثالجيل-

لانتشارنتيجةوالانحطاطبالتقهقرالدينيةالمدارسأخذت:فلسطينأ(-

الإمبراطورعهدعلىاليهودلهاتعزضالتيوالمضايقاتالمسيحية

)طثهأ*ح!ءلأ(""أرميا.ا:الفترةهذءفيظهرواالذينالأمورائيمومنا.قسطنطين...

ا"جوزه،ا.والرابيايوناهلأااوالرابي

ودعيالجدليةببراعتهاشتهروقد)فومبديثا(3"نحمانيبنارباحا:بابلب(-

الأرامية)الترجمةالترجوميخاالثقاتاكبرمنا"يوسف"ووالرابا".الجبلبا.محزك

(سيناءا..لقبأعطاهمما.الشريعةفروعجميعفيواسعاطلاعوصاحب(،للتوراة

المجادلة،فيالبارعةبأساليبهمااشتهرااللذانا(،و"اراباأبابي"لأاتلامذتهما:ومن

البابلي.التلمودمنمتعددةأماكنجمامجادلاتهمامنالكثيرتردحيث

م(:ب.)373-427الرابعالجيل-

".بون"2.رابيبن".جوزهبن"اصموئيلالرابي:فلسطين"-

"!آميمار"والراب)فومبديثا!"الثانياكهاناراب)سورا(،"ا(شي"راب:بابلب(-

الفضلينسب)376-427("عشي"أواأشيا"االحبرأوالرابوإلى)نهارديعا(.

!ولاه4-حدا"ح،ي!44أولكا.ح،)+(ل!14مه1ح،ا3أ!لمحاك!*ا)دلا8،رقمصثرللهابع)تا

ا!اديميةلمؤلسسالصيتالذائعدالاجتيهذاإن124(صال!مصبق،)المصدرأبشتاينهـلقول

فىالموضوعهذاإلىعودةولنا.اليهوديالمدنيالقانونتطورفيالأثرأبلغله!اناان!ارديعا"3

أخرهـللمبدأ:صيغةهده:ملاحظة.الدراسةهدءمنلاحهتم!ان

+أ(.ا!ا)أ!)ححأ،!+،33ح"،مم!،)مهءث!،)لماولثهأفهه،كدولأ!7ح+أا)ل!يه

.":كاظبا"بسقرهوأالمبدالهذالتلموديوالمصدر

،؟+.ح،.11!لأة!!*ك!،+،+!ا/؟11؟،3س!س!34س!7ء2أي!اول،1+175،".667.
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والصهيونيةالتلمود

تعتبرهاليهوديةالمصادرإنحتى،وتنقيحهوتهذيبهالبابليالتلمودبجمعالبدءجما

4..البابليالتلمودأسفارا.تاتم

م(:ب.5)427-ههالخامسالجيل-

طوسفاح"اارئاحوسورا(:أبينا)راب"رابينا"ااعشي""،ارابا"ماربارا"بابل

مثلما."عشيأ/،الراببدأهالذيالعملبإتمامقاماالأخيرانوهذان)فومبديثا(.

للتدولن.النهائيإعدادهالأقلعلىأوالتلمود،تدولنعمليةإليهماتنسب

الشروحاتكبيرحدإلىيجشد،والبابليةالفلسطينيةصيغتهفيوالتلمود،

فاللغةولابل.فلسطينمنكلفيالأموراتيممدارسعنخرجتالتيوالتعليقات

تؤلف-وهيالعبرانيةغيرأقسامهفيالفلسفينيالتلموديستخدمهاالتي

الانتشارواسعةكانتالتيالغرييةالأراميةاللهجةهيتقرلبا-معظمه

""فقرأوا8(:8:نحميا)سفرمنيستنتجالبابليالتلمودإنحتى.فلسطينفي

المتبعةالعادةبأنا".القراءةوأفهموهمالمعنىوفسرواجهرا،اللهتوراةسفرفي

10)9(.(؟عزرازمنإلىترجعجهراالتوراةقراءةإلىأراميةترجمةإضافةفي

إلىتكونماأقربالتيالشرقيةالأراميةاللهجةفهيالبابليالتلمودلغةأما

المندائية!اللغةمناكثروتقترب،السريانيةاللغة

+4!ح(.،،ييس!!)))"!)،3!،3س!4ح3لا5خا71.107،4".051:نظرا-9

الدراسة.هذهسياقفيالترجومصمصالةتناولإلىنعودوسوف
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:(3ا!53؟!)+أئيمبورالصاا-

ا"الرأيأصحابوا،السلفأقوالفي"التأمليون!أأوالشزاح"ا"اتعنيالتسميةهذه

للميلاد.السادسالقرنطيلةهؤلاءنشاص!ولمتدولها،)1"ه،،ا!7عح)،3أحيانا

.السادسالقرنمطلعفيا؟،"أحايماوالراب)فومبديثا(!اجوزيه"الرابي:أشهرهم

منالمتأخرونب!اقامالتيالجمعأعمالفيشاركاأنهماالمرجحومن

منتصففي)فومبديثا(اسمعونا"ااوالراب)سورا(ا""جيزاوالراب.الأمورائيم

.السادسالقرن

كانالرئيسينشاطهمفإنالشزاح،هؤلاءحياةعنالقليلنعرفكناواذا

إلىوشرحية،تفسيرلةوهوامشإضافاتبواسطةالتلمودعلىبالتعليقمحصورا

فيهاالمشتركينآسماءذكردونللتلمودأضيفتالتيالمجادلاتبعضجانب

اختلافحولالنهائيةالقراراتبعضالتلمودعلىأدخلواكماغرلب.ولأسلوب

أسلافهم.لدىالآراء

مماثلةفئةتقابلهالا!بحتةبابليةمؤسسةهيالصبورائيممدرسةأنبيد

بهيوثقتقليدانملكلاإنناشختر--يقولالمؤكدومن.فلسطينفيالعلماءمن

الذىوالزمن،العملبهذاقامواالذينوعن،الفلسطينىالتلمودجمععن

-)15(.خلالهتغ

التلمودبأنالقائلرأيهملتدعيمالباحثونيذكرهاعديدةدلائلوهناك

عملتقديمغرض!اوحقيقيةواعيةجمعلعمليةأبدايخضعلمالفلسطيني

الإسهابمنبدلاالاقتضابصوبينحوفالأسلوب.اللاحقةللأجيالمتكامل

الصاضرشكلهفيالفلسطينيالتلمودأن26)(ص،السابق)المصدراأبشتاينااارأيوكث15-

أل!س!وضعالذيبأنلفايؤكدكصاللميلاد.الرابعالقرنمنتصفإلىتارلخهيرجعنتاجهو

(لأيهوذاالرابيتلامذةأحدم(،927)توجمما2نتاحهابن(ايوحنانالرابيهوالفلسطينيالتلمود

ااا.المصنعو،فلسطينفيالرئيسيالعلممركزأصبحتالتيطبرلهاكاديمية؟مؤسس12،الفاسي

منمت!ايزلنمركزلننتاجكونه!اولصفة11قائلا:يصيفأنهإلا.الفلسطينيللتلمودا!بر

المادةحيثمنالأخرعنالواحديختلضأنوالبابليالفلسضينيالتلمودينف!إن،العلممراكز

.(125)صا.اواللغةالعرضوطرلقةوالأسلوب

:ميمونبنموسىعنكتبه)انظرالتلمودعنله!اشيةفيفيذكرااولفنسون()إسرائيلأ!ا

أوائلامنذ4استمرالفلسطينيالتلمودتدولنبأن146(صأ،و36القاهرة،ومصنفاتهحياته

أجزاءجميععلىوتعليقهشرحهيتمأرقبلوانقطع.م.بالرابعالقرننهايةإلىالثالثالقرن

عرلث!(احبرم"اقسطنطينارتقىأنبعدذلكو!ان،سيةالفرومهاضطهاداتبسبباالمشفا"4

/لموالية،الصفحةفيالهامش)لقية،للدولةرسمباديفابالمسيحيةواعترفررمه.
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لصهيونيةوالتلمو؟ا

التلمودخلورغمالآحيانمنكثيرفيومبتورةالنطاقضيقةوالمناقشات،البابلي

الشطحاتوانعداماتحتهاطائللاالتيالطوللةالسفسطاتتلكمنالفلسطيني

هزللة.جداتبدوالفلسطينيالتلمودمادةأنكما.البابليفيتكثرالتيا!يالية

)فيالخامس)!ح!*ص!ك!(للجزءتتماتوهناك،البابليباكتمالقورنتمتى

يزخرالبابلينجدبينما.الفلسطينيفيأبدالهاوجودلا(والتضحياتالقرابين

التخمة.درجةإلىب!ا

جاءتمتقطعةبعباراتأشبهالفلسطينيالتلمودفيتدوينهتممانجدلذا

.الذاكرةتنشيطالأرجحعلىمنهاالقصدوكانكتبوها،الذينلحاجاتاستجابة

هوالتلمودبجنمقارنتهملدىالباحثينمعظممنهيخرجالذيفالانطباع

وشسجواالعملجمامنسقةخطةيعتمدوالمالفلسطينيالتلمودواضعيأن

منوالها.على

طيلةوجعله،الرفيعةالمنزلةتلكالتلمودإحلالفيكثيراأسهممماوهذا

التلمودبدراسةالاهتمامإنحتى.منازعبلاالأوحدالتلمودبمثابةعديدةقرون

جدا)1)(.متأخرعهدإلىيرجعالفلسطيني

تكنل!االصهيونيةالحركةبأنالدراسةهذهمنلاحققسمفينرىوسوف

علىيعلقا!اشخترانجدبينماالعهد.الحديثالاهتمامهذاتحرلكعنبعيدة

بقوله:الفلسطينيالتلمودمصير

وكلاهما،البابليوالتلمودالمشنابهاتمتعالتيالسلطةانعداممعا"وهكذا،

علىطوللة-لمدةيرتفعلمالفلسطينيالتلمودفإن،عظيمةعلميةمراكزنتاج

لم،5رقمللهامش)تابم

إلىدلكأدىوقد،الرومانيةالدولةبلدانجميعفيالأمزلنيعانونالحيهتذلكمناليهود!أخذ

معرضوفىالتلمود"".تدولنعنفلسطينفيالأحبارفانقطع.اليهوديةالحضصارةاضمحلال

التحليلآوبالشرحأيكتفياالتلمودهذابانيقول3االأورشليميالتلمود"3لصفابعالموجزوصفه

والأمرالراجحالقولالنهايةفيولعرضالأحبار،بينمطولةغبرمناقشةسردمعالمشفالتص

)يفتححيث.البابليالتلمودبعكسكلهوهذا.تهـشرلعيةاومعاملةفقهيةنظرلةكلفيالفصل

باءتالمفاقشةأنولبدو،مرجحقولإلىتنتهيلاطوللةلمناقشاتمصراعيهعلىالباب

أ-هـ.ا".منطقيوتدريبعقليلتمرلن

هيمتناهيةبدقةوالمحققالنقديالصعيدعلىالأخرىاللفاتإلىالتلمودترجماتإنا-ا

حوافيمنذإلاالوجودحيزإلىالطهورفيالترجصاتهذهتأخذرلمنسببا.العهدحديثعمل

القرنمنالأخيرالعقدالىالجديةتهااببدترجعإذاعهدأحدثكانترربصاتقربا.عامماتة

امولزابدأهـاالتيالفرنسيةالترجمةفهفاكالفلسطينيالتلمودبترجمةيتعلقوفيصاالصضي.

الأولى.للمرةجزءاعشرأحدفيتصدرلكي)9188(عا!اا8بعدمن!اوفرغ1871!ام")شواب

الموالية،الصفحةفيالهامشبقية)
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آتيحكيفنفهمآنالسهلمنيصبحوعليه.القوميالأثرمصافإلى-الأقل

الوجود.ا)12(.حيزمنتزولآن،الفعليةبالممارسةالصلةبعيدةمنه،لأقسام

رفيعةمكانةوتبوأاليهود،حياةفيالرئيسيالدورلعبفقدالبابليالتلمودأما

ذل!طبيعةإلىنتعرفأنلاحقفصلفيلنايتاحوسوفآبدا.التوراةتدانيهالا

.عديدةقرونطيلةاليهوديةالحياةفيالتلمودمارسهالذيالبالبئوالتأثيرالدور،

الهيكلخراببينالتاليةالمقارنةيقيمالمحدثيناليهودالباحتينأحدإنحتى

اليهودلحياةبالنسبةالتلمودختامولين،اليهوديةالصاديةللحياةبالنسبةالثاني

:فيقول.الروحية

كانفما.اليهوديالشعبتاريخفيالأهميةبالغةحقبةالتلمودإتمام"ايمثل

ريشةمنالأخيرةاللمسةتعنيهالماديةالأمةلحياةبالنسبةالثانيالهيكلخراب

الروحىالصعيدعلىالخلاقةاليهوديةإن.الروحيةلحياتهابالنسبةأشي"ا"الراب

ا)13(.اتقرلباعام005لمدةاليهوديةالدولةسقوطبعدالحياةقيدعلىاستمرت

الرئيسية،وأقسامهالبابليالتلمودبأسفارالتعرلفنحاولالتالىالفصلوفي

محتولاته،منشيءعلىونقفالكتابهذاطبيعةمنفآكثراكثرنقتربلكي

الحياةمجالاتشتىفيأحدثهالذيالأثرإدراكبعدفيماعلينايسهلبحيث

باتحتىوتفكيرهماليهودسلوكعلىمارس!االتيالمطلقةوالسيادةاليهودية

عديدةقرونطيلةلليهودا!بروالمعلمالمربيبمثابةالمؤرخيننظرفييعتبر

الزمن.من

،الىرقممثرللهابع)تا

-ااس!لألا،+اء+4س!4ا،+س!ا!3+ش!):ا4،م+ألماأ"لاهماثهس!!ش!أ،+س!عهأهآ3س!ولأ!؟ول!!عس!فىم!"

لاأه3ع3ء"*لأ!،(!!أعثا:س!4أأ،+ه3ل!-.ع.أ!037ول+حلاص!7،3ولسالادحممو).

مختلفالمترجمفيهاتناولضافيةمقدمةتوجدالترجصةلهذهعليياطلعناالتىالطبعةوفي

ومحتوباتهوتكولنهاالتارلخيةنش!أتهإلىالتلمود،عنرالمشوهةئمةالشصالآفكارمنالمس!ئل

فيالمحفوظةتالمخطوطإلىبالإضصفة،الكتابلهتعزضالذيدوالاضصط،الأساسية

التلمودية.والتلاصاتوالتفسيراتوالشروحات،الكبرىالعال!امكتبات

422.ص،بقالسصلمصدرا:انظر-12

الأتي:المفالانظر3)-

ث!-لما،+!اس!ألأه؟س!س!:5(،لا*س!؟5ح40ح45+،ح40،،ثه!س!اما()9591،كالاهاأ"5ح4+أااس!334لا

!،ا4ول44ص!مظ33حثلاا1،مم!كاهلألا!لاءأ!ءح3أ+أهول+!314*!حساح7لا،(3؟،+لاس!))"حاك!س!ث!3

يل!،+س!هأ!3)07!لالأ+ءحه،+،،أأ،،س!س!).ما5ول45لأا:افى55،".95.
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التالثالفصل

وأسفاوهالتلمودأقسام

ول!،)س!كا،3لمالا*،)ح!،4لملعالململىالشاملةاليهودية/لنظرةعن/لتمبيرهوا"التلمود

نفسها./لجوانبكالحياةمتعددةمحتوياته.الزمنمنسنةألفعبرامتدادهامني

نأدون/لزمانذلكفيبخاطر/لناسجالىمما/لأرضوعلىالسماءفيشيءلوجدولا

*،.)لملتلموذصفحاتفيذكرهعلىلؤتى

،!عييلم*+لملم+أ..!اكاه!/كه!لمأ9ي!لملمعى3لمىلم،،4بر1/)-

رابينوفتز(.اموردتاياالبديشيةبللغةالروسيلل!اتبالمستعارالاسمهواعقيا"ابن-)*(

انضرة.()-329)1854

كاى،أس!ولأ*،ول:،،ولء93حلمظهمأس!أمم!"كطأسأس!م4+!؟+لماه)،،؟2،؟،ص!س!،أعط3!مهء+حأ،+،+3

(ط5+04،أ:2291)،"3.0ل!-43.
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)ومعناهاالمشنا""3همارئيسيينقسمينإلىآسلفنا.كماالتلمود،يفقس!ا

تسميةتطلقماوكثيرا(.والتتمةالتكملة)آي3"الغفارا!او(الأصلفيا"التكرارا!

المعروفةالخارجيةالحواشيإلىبالإضافةهذاوحدها.ا"""الغقاراعلى"اتلمود."

المنسوبةالتقاليدأوالتعاليموهيبزاني(،خارجيآيأء!!كاهكاأ)جمع3!لمأ!م51ب

المجموعاتإلىبعدفيماوأضيفت""المشنا"مناستثنيتلكنهاالتفائيم،إلى

ماأهذااأوربئونا"عفمهمااهذاابعبارةعادةالتلمودفيلهاولقذم،المتأخرة

منماخوذةتفسيرلةهوامشعلىأيضاالتلموديحتويكما"..تعليمهجرى

يكونماأدث!بهفهوالمشنا"ااأما30+.4،آحب"طوسفتا"وتعرفأخرىمجموعات

""حلقوت"تدعىالتيوالفقهيةالشرعيةالأحكاممصتفأو،القانونيبالكتاب

التلمودإلىننظروسوف(.الأصلفيوطريقمذهبأومسلكا=ا"حلقا)جمع

لنايتسنىلكيالمشفا.ا.10منهايتألفالتيالستةالرئيسيةالأقسامزاويةمنالأن

كا!4+(3!،!،3-)بصنىمقالاتهأوالتلمودبأسفارالتعرلفاإلىنصلأنبذلك

بينالتيسونسينو"طبعةتقسيمالآولىالدرجةفينعتمدأنعلى5!!051؟طأكلا

الاصطلاحاتاستخدامعلىدرجناوقد.والالتباسللتشولشدفعاأيدينا،

التالية:

الجزءس!3((بمعنى،!س!310.4ح3!4)،+أسداريم!)جمعالصدرأوالسدر.""ا-

فصيلأوموضوعتحتالمندرجةالأبوابمختلفيشملالذيالقسمأوالرئيسي

الرئيسية.الستالموضوعاتمن

الستةالسداريممنسدروكل)1(.الكتاببمعنىا"المقالة"اأوا"السفرا"

3!!،،.)،،5(طأكهظس!أ!،ح"!+،،(آهس!"،).والكتبالمقالاتآوالأسفارمنعددايضم

وأالفصوللماإنسبةبرقيمات()جمعهاا"البرقيم"اأوا"الفصل11دا+ا!+)،4

"+أك!!3!"،(.=،،،،3!ح،"كه؟ح(،السفر:منهايتألفالتيالإصحاحات

.التوراةتثنية02مصنفهثب.اميمونبن..موسىوضعهالذيالتقسيمإلىهناالإشارةتجدر)-

السفرمنهاالواحدوسمىكتابا،14إلىالستةالسداريمتوزيعا!ادإذألا(س!+؟3)"!عه+

التقسيممجاراةدوقتحولسونسينو.".طبعةفيالمتثعبالتبولبالتقيدضرورةلكن3(.)مس!آح

بالإلثترةاكتفيفوربما.المنطقفيوسلامةالتسميةيخادقةمنعليهينطويمارغمالميموني

التفاصيل.فيالدخولدونذلك،إلىجةالصدعتمتى.ميمونابنتسمباتإلى

المفالاتآرالأسفارعددفيذلك!انسواءالتلمود،منوآخرىطبعةبجتاختلا!اتوهذاث

مباراةبنايحسنلذا.تحتهتندرجالذيالسدرإ"14فيوتأخيرهاتقديم!الجهةأم63(،أو)62

عليه.يسيرالذيب(لترتيبرالأخذسونسيفوتلمودكثالمعتمدالتقسيم
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رروقسعدأ

الوصفعلىيقتصرفسوفالتلمودبآسفارآعلاهعنهالمنوهالتعرلفآما

تمهيديةفكرةالقارئإعطاءشآنهامنالتيال!امةالمعلوماتشتقديم،المقتضب

بالمناقشةالرتيونويتناولهايعالجهاالتيصم!ائلوأه!م،الكتابمحتولاتعن

شرحفيالتوسعأمكنوربماذلك.مناكثرإلىيتسعلافالمجال.والجدل

الدراسة.هذهمنالتاليةالأقسامإلىوصلنامتىمعينةموضوعات
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!2اكا!+ا8وىلبذا)"عي!ازرا"رسد8وللأارلسدا-أ

منالزراعيةالتوراةقوانينوشناول.مقالةأوسفراا1منالسدرهذايتآلف

المتصلةالتوراتيةالأحكامشرحفيولسهب.والاجتماعيةالدينيةالنماحيتين

القواعديبسطكماوالحصاد.الأرضغلالفيثاللاولينوالكهنةالفقراءبحقوق

الأثمار،وبساتينوالجنائنالحقولوزراعةوالحراثةبالفلاحةالمتعلقةوالأنظمة

والحيوانالنباتفيالمحظورةالمتاليطإلىبالإضافةوالعشار،السبتيةوالسنة

المفهومبأنزراعيما.د""سدركتبهاالتئالمقدمةجما(.أبشتاينا.ولقولوالكساء.

)؟كاأالا+س!("إموناه!لملفظةعنهتعئرالتلمودمنالقسمهذاأسفارفيالأساسي

.بالذاتالتلمودفيتردأنهامثلما،لوصفهميمونابن..موسىيستخدمهاالتي

يمكنمااللاهوتيالصعيدعلىتعنيإذ-رأيه-جمامزدوجمدلوللهااللفظةهذه

الإنسانيالمستوىعلىوتفيد.اثقة".،آوا"ع"(1،ا،فىي!،-+ا-40:)،،"ب..إيمانتعرلبه

-الإيمانالمدلولانوهذان.البشريةالعلاقاتجماوالاستفامةالصدقأو"ا"الأمانة

هـشممه.الأخرمنهماالواحديكقلبل،يتعارضانلا-والأمانة

منالأولالسفرإلىيعودفهوالاجتهادهذايطالعناأجلهمنالذيالسببأما

هذاالبركاتسفريتناول(.)البركاتبراخوتا."اسفر:أي،زراعيمسدرأسفار

العبادةمسائلإقحامعنالتساؤلاتالمرءلدىيثيرمما،والصلاةالعبادةقوانين

مكانباحلالهعداهماعلىآفضليةالسفرهذاواعطاءالرراعة،قوانينعلى

حولاللغوياجتهادهإلىيستند"اأبشتاين11يقدمهالذيوالتفسيرالصدراة.

الطبيعيالعالمويانتظام،الكونبمدبريؤمنالإنسانأنأفي"2،وا"الأمانةا"الإيمان!"

حصادها.إلىالمطمئنبثقةالبذوريزرعفهولذا،اللهأوجدهالذي

تحويهاالتيالزراعيةالقوانينفيمتضمنللأرضالرببملكيةفالإيمان

بأمانةالقوانينتلكتطبيقعلىالموحيالباعثاأنهكماالسدر،هذاأسفار

)2(.الإنسانجانبمنوصدق

:3اعيمازراسدر"مقدمةأنطر2-

-،،علاول4حملا،س!ول،)!ح5ولحح"،5،ث!ح4ع3صكل!!ع.ا+)"،".*7-8أ*.

الموالية،الصفحةفيلملهامتسبقية)
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وقررأسعد

التالية:فهيزراعيم""اسدرأسفارآما

.كاأ*3!كل!"،5-!حول4!،ءأةهول3-لبركاتا):!.خوتبرا11-ا

بالأجزاءالمتعلقةوالقواعدوعباداته!االيهودصلواتالسفرهذايتناول

وقتأيامنذاالأتي:السؤالبطرحيبدأ!المشنا.اليوميةللصلواتالرئيسية

المشنماوحواب(أي؟!+؟23)،المساء"جما("الشماع""بتلاوةيبدأأنللمرءيجوز

هيوالرفاتعرفائعهما"لتناولمنازلهمإلىالكهنةدخول"امنذذلك:على

.)،ا!+الما!س!+(السنويالحصادغلالمنللهيكلتعطىالتيالتقدمات

بن..إسحقالرابيإلىالمنسوبالقولذلكالمشنالهذاالغضارا!."افييردومما

)جمع)6(ثلاثةفزعلها؟الليل+أ(ح،ا،ح+آثه+مه)!!3.االراب"اباسمااصموئيل

ولل:يقولثمكالأسدولزآراسمهتباركالقدوسيجلسهزلعكلوفيهزلع(،

بنفيهموقمتهيكليوأحرقتبيتيهدمتمعاصيهمبسببالذينللأبفاء

..ثمةللتنائي!ا:بزانيتعليمفينقرأكما6(.ص1،)3الصالم".أم!ابينوتشتيتهم

تكونالئلاالشبهة:الصلاةلتأدية)4(الخرائبدخولمنالمرءتمنعثلاثةأسباب

شيءينهارولئلا(،السفرلمترجم-حاشيةهناكرهانتضاإثاالنساءاحدى

ربانييأتيبينما،تحتهطائللاجدالذلكحولولدور"..الشياطينوسمبب،عليه

موسىإلىالإسناداتوتتوالىهزع.أربعةمنمؤلفالليلآنمفادهبرأيمخر

وغيرهما.وداوود

تبارك،القدوسالله"ا":يوحايبناشمعوناللرابيالقولاهذانتباهناولسترعي

الألامطرلقعنأعطيتوكلها،ثمينةهباتثلاثإسرائيلبنيأعطى،اسمه

ب(:)!وفي91(.صأ،)5ا"الآتيةوالحياة،إسرائيلوأرض،التوراة:وهي.فقط

تحتفييوردلصانظرلاحي.فصلفيالمقرمةهذهإلىعودةولنا2،رقم)تابعللهامش

ح؟+(!3!ألا،الاحا!43+كاكا*!يأعلاه)4791(.وعصرنا.االزراعيةالقوانين10موضوع

نشبتالتيوالخلافاتفلسطيين.فيالصهيونيالزراعيبالاستعصاركلهذلكص!+أ+وعلاقة)3

اسمياالأرضبيعيجوزرهل.التلموديةرجذورهـا()السابقةالسبتيةالسنةحولعهدهبدايةفي

السنة؟تلكفياليهودغيرمنالعاملةالأيدياستخدامأو.السابعةالسنةخلالاليهودغيرإلى

الثلثوفي.الكلبيعويالثانيوفيالحمار،ينهقالأولالهزدعفي01الهزع:هذهوعلاهـإت3-

.زوجها!معالمرأةوتتحادثأمه،حليبمنالصفليرضع

اب!علىالرد11:لةرلم!فياحزماابن13أوردها-التي)الطوائم(إحدىأنإلىهفاالإشصارةتجدر4-

بيتخرابفييومذاتأمشيكنت4(:عباسإحستنتحقيقمن74ص)انظرالنغرللة"لا

هذافيموجودة-مةاالحصتئنكصولئنيبكيالخربتلكفيلىتصاللهفوجدت،المقدس

م!13.7،تحتالسفر
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والصهيونيةالتلمود

أثناءالكنيسخلفالمرورآو43(،)ص(رامية"امراةفرالث!علىوالجلوس"إياك

الليل؟صلواتفيمصرمنالخروجذكرينبغيهلآو:.بداخلهالمصلينوجود

يتناظرونالريانييننجدكماا؟4أخرىلممالكالخضوعنيرمنا"الخلاصوذكر

آيةفيتجوزآموحدهالمقدسباللسانقراعتهـاينبغيوهلالتوراةتلاوةكيفيةفي

4*!ك!(.)6لةولوالنيةوالانتباهالتركيزحولدقيقةتغمصيلاتوهناك؟أخرىدفة

يحقوهل؟السبتعشيةالضوءلإنارةاليهوديغيراستخداميجوزمتىأو

ظهرعلىالخرج!("افيالعظاميضعآناخرإلىمكانمنعظاماينقللليهودي

الوثنيينمني!افكانمتىذلكمنمانعلا:الجواب9فوقهاولركبالحمار

لفائفعلىيصدقالعظامعلىيصدقوما.خاصةحرمةمفللعضاإوالا،واللصوص

يلي:ما154(ب،)25يهوذاالرابلسانعلىنقرآكما3(ث!ا)ه!ح،5.)للا!)التوراة

تشبيهويتمعار".وثنيحضرةفي(إسرائيليااسمع)صلاة!(الشماع10تلاوةاممنوعا

02(.23:حزقيال)سفرإلىبالاستفادوالخيولبالحميرالعراةالوثنيين

دواليك.وهكذا

"(:!ا"!=ح+353!=لحقلايا)زوا:115افعاا2-

تركهينبغيمماالمنسيواللقاطالحقلبزواياالمتعلقةالقوانينيتفاول

)سفرفيذكرهايردالتيوالواجباتالفرائضمنذلكوغيرالبعارة".(،)لأاللفقراء

فيحقلكزواياتكمللاأرضكمحصيدتحصدون)"وعندما9-15(:91:اللاولين

تلتقط،لاكرمكونثار.تعللهلاوكرمك.تلتقطلاحصيدكولقاطالحصاد.

2(:أ-أ249:و)تثنية22(،23:الاولينأيضا:وانظر"(.تتركهوالغريبللمسكين

)5(.كرمكقطفتأوفشونك،خبطتأو،حصيدكحصدتا.إذا

أ!"،)ح!(:-!ه!ولالماملمالمحاصيلمنبامره)المشكوك"اذفاي"ا)3(:3-

منتوجاتمنوغيرهاكالذرة،الزراعيةالمحاصيلعنالسفرهذايتحدث

)وتنسب.عدمهأومن!االلازمالعشاراستخراجبأمرالشكلجهة،الأرض

هذايبدأهيركانوس"(.ايوحناناالأعلىالأشمونيالكاهنإلىالذمايمؤلسسة

ملحوظتينميزتينلقارئهيبرزب؟نهالسفرهذاعنالمقدمةثب+!+!؟محاالحاتاميقول5-

بوصيةألتذكيرو."،إسرائيلآرضلترابالمتأصلاليهوديالحب01:اليهوديالشعبميزاتمن

4(.صر)انظر01.لفقراثفاالعورتقديم

أداةمنمشتقةهيهل.بالضبطومعناهـااللفظةهذهاصلحولالتلمودعلماءيختلف6-

استخراججرى.إهلالت!مصاؤلسميلعلىقولفافي..سواءلم)3ء؟أء؟مم!(أو02إذا."هـابصنىأرامية

لملموالية،الصفحةمني!ش/لطبقية)
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وقررأسعد

وأحكامها:الذهايقواعدمنالمعفاةالمحاصيلتتضمنقائمةبإيرادالسفر

الثانيالفصليعددبينماالمتأخروالعنبالمجفاوالبلحوالجميزالبريكالتين

.والكمونوالأرزوالخروبوالبلحالمكبوسكالتينتعشيرصا:الواجبالمحاصيل

العشار)منيعفىيستعملهمن4تإنإسرائيلآرضخارجمنالمستوردالرزأهـا

منحصةلقاءاليهوديأجداديخصكانحقلاأمميمن2"إنسان"استأجرثاذا

للأممي!تسليم!اقبلالأجرةمنالعش!اراستخراجاليهوديعلىوجب،المحصول

11،(:1!7+أ-4*الألها3عكهلاختلاطاوألمخاليطا):.ايمكيلعاا4-

1(9-ا22:و)تثنية9)(،91:الاولينلأا)اجماالواردةالتوراتيةالأحكاميعالج

فيالموادمنجنسينبينالجمعآو،الزراعةفيالمختلفةالبذورلخلطبالنسبة

ولا،صنفينتزرعلاوحقلك،جنسينبهاثمكتنزلا:تحفظون"فرائضي:الثوب

منالمصنوعالثوبارتداءمثلا،يجوز.فلا.".صنفينمنمصنفاثوبعليكيكن

مصدراالباحثينعرففيالسفرهذاكانوربما!والكتانالصوفبينخليطمادة

وزراعة)س!!دا،الماحأ+ه+(،والبستنةالزراعةمنبكلالمتعلقةللمعلوماتقيما

القديمة.فلسطينفيخاصبنوعالكرمة

3(:8أأعط،)-3حطأول!3-السبتيةأوالسابعة)السنة"شبيعيت:5-

السنةفيالديونمنوالإبراء)*(الأرضبإراحةالمتعلقةالقوانينفييبحث

أناالتيالأرضإلىأتيتمامتىا-7(:252:الاولينفيجاءماإلىاستنادا،السبتية

ااديموساالفظةإلىإرجاعهايحاولمنوهفاك3؟لااأوهذامنلملمشار6،رقمللهاصثى)ظبع

شعبأوالناسمن،+ول()2ء!ول-،11العامةلدىالمتبع".الإجراءبمعنىاليوفانبة)30+ح!(

وأأا(يصاثلاأو..(يشبهبمعنىعبرانيجذرإلىنسبفافييجتهدالباحثينمنبعضاأنكماالرلف.

التيالمشكلاتيتناولاسمهبصحةالمشكوكالسفرهذافيانالأمريكنومهماايتحيلأ".ا

الحاخاميعتبرهبينما.غلالهمتعشيرفيالأخرلناليهودتهاونبسببالمتديناليهوديتواجه

الأوضاععناستخلاصهايمكنالتيالمعلوهـاتحيثمنبالغةآهميةذاالمقدمةفي(اسيغالا

.ابارتزعمهالذينالعصبفشلوبعدللميلاد.الثاليالقرنأثفاءواليهوديةالجليلفيالسائدة

ومكانةالقائمةالمؤلهـسماتأم،الاجتماعيةالحياةلجهةذلك!انسواء(!الكوكب)ابنااكوكبا

الثمارأنوأعلنسورله.كبثصارارجلباعا(لوالسفر:هذافيتكثرالتيالأمثلةومنالأبانب.

ال!ثصارحيعلقبينص75(.ص)انظرأ.ايعشرهـاأنالمشتريعلئوجب.إسرائيلأرضفينشت

عليهااستولىأن)بعدوثنيابلداتعتبرسورلهتكنلم:بقولهذلكعلىالحاشيةفياليهودقي

إسرائيل!أرضعلىالموقوفةالقداسةتمتلكلملكنطداوود(.

العملبسببتشحالثلااهو:الأرضلإراحة3اميمونبناموسىايقدمةالذفيالتفسيرإن)-(-

نشصاططتستعيدولكي،2المستمرةالحراثةتحتوخصبياحيوشهامنرتفقدالمتواصل

السف!ا.هذامقدمة)انظرالجديدةالط!اترتختزن
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لصهيونيةواالتلمود

تقضبسنينوست،حقلكتزرعسنينست.للربسبتاالآرضتسبتاعصيكمأ

سبتاعطلةسبتللأرضيكونففي!االسابعةالسنةأماغلتها.وتجمع!مك

الذيالتفولض)الا؟20-اع(أوأ"التعهدا!عنالحديثيردالسفرهذاوفيا().!لرب

.الأوانفواتقبلالديونلتحصيلالربيوناقتبسه

(+ح3لاول54"-،،+!ح3ء-هح+أ!ول!كه،،=ئعلرفاا،تمالتقدا):"تروموت-6

المعينوالمحاصيلالفلالمنالقسمبذلكالمتعلقةوالفرائضالقوانيني!الج

هـاالتثنيةسفرفيجاءوقد3-4(.؟ا:و)تثفية-2)(،188:العدد)سفرطكاهن

مأ!انتبقراالذبائحيذبتونالذينمن،الشعبمنالكهنةحقيكون"وهذايلي:

وخمركحنطتكأولوتعطيه.والكرشوالفكينالساعدالكاهنيعطونغنما.

.)7(ا،!غنمكجزازولوآ"!ذيتك

(:!يا3!غ8أ"35=8أ،1+ح3=العشار):"شروتمعا7-

غلةمنا!(اللاويالىإسنودادفعهالمتوجب)*(الأولالعشاروموضوعه

21(:18:العدد)سفرالعشر.بنسبةمنهالكاهنيعطيبدورهواللاويالحصاد.

خدمتهمعوضميراثاإسرائيلجماعشركلأعطيتهمقدفإنيلاويبنواواماا

وأثمارالأرضحبوبمنالأرضعشر"(وكل07(،27:الاولجت13،يخدمونياالتي

بنيمنبدلاللكهنةا!ماولالعشارإعطاءقررالذيهووا!عزراللربا".فهوالشجر

بابل!منالعودةرفضهمعلىلهمعقابالاوي

محصورذكانت..الرفائع..بأن791()صالسغرلهذامقدمتهفي".لبر!ان..مالحاظيقول-7

بابلتشملصارتبحيثنطاقها،توسيعمبكر!منفيتقررثم،البدايةفيوحدهابفلسطيى

أرضتارخاليهودمعظميقطنإذاليوم(اوأهـا:يستدركثملفلسطجت.المجاورةرالبلدان

الشريعةتناسيعدمهيمن!االرئيسيةوالفاية!اخاميأصلذاتتعتبرالرفائعفإنإسرائيل

الر!انيإبئلكن،للكاهنزفعهاالمتوجبالقيمةتحددلاالتوراةأنوالمعروف"ا.إسرائيلفي

خصسةهفاكوا(9)ص.المشنا""وفي.الغلةمنخمسينعلىواحدبنسبةمعدلهاقرروا

والأبك!ا،،الأصم:مقبولةغيررفائعهم!إنفعلوا!اذاالرفائعاتقديملهميجوزلاأش!اص

مصارفيعةالأمميقدملووحتى.والأجنبيله.ليسمماكأفيعةيقدمومنوالقاصر.،والمعتوه

يحقلاكصا.صحيحةأرمقبولةغير!إفالأخير،لهذاالتامةالموافقةمع،الإسرائيلييخص

)انظرالتعشير!منغلالهاتعضلكيإسرائيلآرضفيأملاثعلىيستحصلأناليهوديلغير

923(.ص

اللاويوعشار3!3!ا!7(ا")+ه،)23ردشونمصاشر24هيالأولللع!تصأرالشانعةالتسمية)مم!(-

ي!،،.!؟ععساح17
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:!4*!ا!كهح8333أأول=كهساحوله4أ+4،اس!لنيالثاالعشار):لنيثاشرمعا-8

إلىبنفسهالصالكيحملهالذيماالثانيالعشار(2موضوعالسفرهذايتفاول

تحمله.آنتقدرلاحتىالطرلقعليكطالإذا"!ولكن:هناكيؤكللكيالقدس

فيالفضةوصر،بفضةفبعهإلهكالربيختارهالذيماالمكانعليكبعيداكانإذا

24-26(.14:التثنية)سفرا"إلهكالربيختارهالذيالمكانإلىواذهبيدك،

والرابعةوالثانيةالأولىالسنواتفييفردالثانيالعشارأنفالمعروف

منيؤخذ!انثالثعشاروهناك.)س!،!+ولس!،"س!3(السبتيةالسنةمنوالسادسة

الفقراءا"اعشارا:سبتيةدورةكلمنوالسادسةالثالثةالسنتينجماالمحصول

غلاتعلىالسنولةبالضرلبةآشبهفإنهالأولالعشارآماحهه!(اول!+ا3ا.أص!،أ،أ

البدللكنفيها.يستهلكحيثالقدسإلىالمجيءيفترضوالثاني،الأرض

والمحاصيل.الغلالمحليحلالمالي

:(ا*+"!ا-ه8ا!ثاه=العجينولأ):ا"حلأه9-

عجينكدما.آول:الكاهنإلىإعطاؤهيفرضالذيالعجينمنالقسمبذلكيتعلق

للربنتعصواعجينكمأولمن.ترفعونههكذاالبيدركرفيعةرفيعةقرصاترفعون

لأنهكذلكالسفرهذاسميوقد-)2(.1502:العدد)سفراأجبالكمافيرفيعة

بعدفإنهالزمنيالترتيبصعيدعلىأماوفراتضه.الأولالعجينقانونيتناول

345()صالسفرهذامنالرابعالفصلفيونقرأ.والثانيالأولوالعشار..الرفائع."

منوغيرهماوسورلهفلسطينداخلالعجينقانونتطبيقجماالفروقاتعنشيئا

لدىبالإيجارالمزارعينمنالإسرائيليونكانالالو:مثلا،السابعفالمشفا.البلدان

وفيبالإعفاء؟الأيتمتعأمللعشار،يخضعمحصولهمفانسورله،فيالأجانب

ثلاثةإلماالعجينلضريبةالخاضعةللمناطقتقسيمانجدالثامنالمشنا

قريةالأخيرةبهذءالمقصودإربماكزلب""إلىإسرائيلأرض."من:قطاعات

دالحدو)طثهول،+اول(-داخل""أمانةإلىكزيب؟"ومن(.وصور!عكابينالزلب

أهـانة"ا.إلىالنهرمن34-العددسفرفيالواردة

:ط،531(=لأ،،+لماءاح478أح3ح،،4ا"ءالغلفا""،ختان)بلا:الغرلة-15

الثلاثالسنواتخلالالصغيرةالأشجارثماراستعمالعلىالحظريتناول

9123::اللاويين)سفرالرابعةالسنةفيالأشجاربهذهالاعتناءوقواعد.الأولى

غرلتها.ثمرهاتحسبونللطعامشجرةكلوغرستمالأرضدخلتماومتىا-25(

ثمرهاكليكونالرابعةالسنةوفيمنها.يؤكللا)الفلفاءلكمتكونسنينثلاث

غلتها""(.لكملتزلدثمرهاتأكلونالخامسةالسنةوفي.الربلتمجيدقدل!ا
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والصهيونيةالتلمود

لهاططا!(:3+أ=3ة"3333ألماكحأالأولىالثمارالبواكير،)البواكر،".البكوريم.":أ-أ

الهيكل،فيالأولىالثمارتقديمقوانينعلىالسفرهذاينصأيضاهنا

أبكار."أول91(:23:الخروج)سفر.التقدمةترافقالتيللشعائروصفاولتضمن

الأرضإلىأتيت."ومتى-2(:أ26:)تثنية.".إلهكالرببيتإلىتحضرءأرضك

ثمركلأولمنفتأخذفيها.وسكنتوامتلكتهانصيباإلهكالربيعطيكالتي

يختارهالذيالمكانإلىوتذهبسفةفيوتضعهأرضكمنتحصلالذيالأرض

للغاية،مسهبادشرحايحويالسفرهذاآنوالواقعفيه"ا).اسمهليحلإلهكالرب

الأرض".أصحابعنيتحدتفهو1(1ا-إالتثنيةسفرمن26)الإصحا!يتناول

باللبنتفيضأرضاالأردنشرقييعتبرولاا.،التائه..الأراميوعن"الشرعيين

الرجلب!ينللغايةطريفةمقارناتفيهتوجدكما393(.ص)انظروالعسل

الذكربينوالهجين3؟"!+أعص!+(ه4)ح،أالخشذكرعلىالريانيونفيأتي،والمرأة

.والسخافاتالترهاتمنهنالكماأخرلىإولول(،)ثههولس!عه!4والأنثى
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:43!ع3لملا415!سملمواوادعيالأا"موعيدسدر"4فطالثالسدا-ب

سونسينو،طبعةفيالبابليالتلمودمنالثانيالقسماموعيدا"سدريؤلف

تسميةأما.ضخمةمجلداتأربعةتضمهال!مفراعشراثنيعلىيتوزعوهو

)سفرمنالأرجحعلىمأخوذةفهي،المقدسالموسمأوالموعدبمعنىااموعيداا

تنادونفيهاالتيالربمواسملهم:وقلإسرائيلبنياكفم2(:23:اللاويين

التيالرئيسيةالمسائلأنوالملاحظ")*(.مواسميهيهذهمقدسةمحافل

منذلكوغير،الصوموأياموالأعيادبالسبوتتتعلقالقسمهذاأسفارتتناولها

والفرائضوالشعائرالطقوسإلىبالإضافة،الدينيةوالمناسباتالمواسم

اليهوديةللأعيادالميقات)حسبانالعبرانيالتقولمتنظيمقواعدهـالى،والقرابين

الأعيادلتعيينالشمسيةالسنةمنالقمرلةالعبريةالأشهرمعرفةوكيفية

الشرائعمعجنبإلىجنباالتوراةشرائعمنالكثيرتطالعناأيضاوهنا(.اليهودية

.التوراةخارجمنالمستمدةوالقوانين

:(ث!3!55!)ث!"االسبتا-أ

الراحة،يومعطلةلمراعاةاللازمةوالقواعد،السبتقوانينالسفراهذيتناول

الخروج)سفرالنهار.ذلكفيالمحظورةالأعمالعنبالتفصيليتحدثكما

وابنكأنتماعملاتصنعلا.إلهكللربسبتاففيهالسابعاليوم!"وأما15(:02:

أخرىأمكنةوفيا".أبوابكداخلالذيونزللكويهيمتكوأمتكوعبدكوابنتك

الواردةالأخرىالأحكامجميعمقابلالسبتيضعونالربانييننجدالتلمودمن

باهتمامهمتستأثرالتيالرئيسيةالمواضيعأحدأما.الأهميةحيثمنالتوراةفي

المعتمدةوالمبادئ،العطلةسبتأثناءالممنوعةالأعمالفهو:السفرهذافي

الأعمالمنومتنوعةمختلفةأنواعبينالتمييزإلىيصارلكي""""العملتعريفافي

سفرمن35)الإصحاحهوالعملطبيعةلتعيينالتقليديفالمرجعرة.المحضوأ

عملا3وحواليتتضمنمفصلةقاتمةوضعإلىالربانيونلجألذاالضروج(.

3(م!،ع.)*أ،أ!+ء2!ي!هازهـانيم"الماسفربالميمونيالتصنيففيالقسمهذايدعى)*(-

والأعباد.السبوتبمراعاةالمتعلقةالمواقيتأوالآزمنةإلىبالفسبةذلك!انوربما

156http://www.al-maktabeh.com



والصهيونيةالتلمود

وغيرها.الفرعيةالأعمالمنآخرىسلسلةإليهاوأضافوا،الرئيسيةالأعمالمن

باليد؟مكانهامنآداةتحريكبجسدهالمرءانتقاليشبههلمثلا:يتساءلونوهم

أثناءالسبتفاجأهلوفيماأمميلدىنقودهكيسإيداعلليهودييجوزهلأو

الأممينالدىأسيراوقعالذيبالولديحلوماذا72(.صب،)17السفر؟

326(.ص)168،الأممين؟وسطالدينإلىحديثااهتدىالذيالنزللأو

السبت،أثناءالقصبمنبمزاميرأمميجاءالوا976(:ص)المشنا،وفي

مستقدمةكانتمتىإلا،جنازتهفيإسرائيليعلىللنواحبهاالعزفيجوزفلا

دفنيجوز،قبراحفرأولنفسهتابوتاالآمميصنعولوا.قرلبامكانمن

ذلكيجوزفلاالإسراتيلي،لأجلصنعهماإذاأماالقبر.أوالتابوتفيالإسرائيلي

نقودهبإيداعلهفيسمح،السبتظلامعليهيهبطإذالمسافر،اليهوديأماأبدا.

بتأمجنملزمآنتبالحمار،يتعلق..فيماحمار:ثالثهماكانمتىالأمميلدى

انظرأ،ا-)53"(راحتهلضمانإلزامأيعليكيقعفلاالأمميأما،راحته

الأمميينيخشىكانإذا،السبتقنديلإطفاءلهيجوزاليهوديلكن784(.ص

التيالأحكامهذهطرازمنالكثيروهناك131(.)صشردرةروحاآوواللصوص

المواقفعنيعئرونوش!ايهيللأدباعأنكما.اليهوديوغيراليهوديبينتميز

والوثنيين.الأجانبمعالتعاملإزاءالمختلفة

دير-لمقااا""عيروب)جمع:اااعيرولين.2-

ل!:3ول"4ول-،،!احول4أ"أ!3"،،،ولول!أ!!8+!،أ5ول3

كميةبمعنى..الضلج("،أوا!الخليط"اعلىلتد)؟لماعس!(عيروب"أ"2لفظةإن

للمسافرينالزادبمثابةتكونلكيمعينمكانفيتودعالتيالمحددةالأطعمة

يصبحبحيثبعضابعضهاعنالأمكنةتلكتبتعدأندوبئ،السبتعطلةأثناء

الجمعيصحالتيالمثاليةالمقاديرهيوالعيروبين.السبتلقانونخرقاالانتقال

حدودتوسيعإلىذلكيؤديبحيثوالمسافاتوالأطعمةالأمكنةلجهةبينهافيما

حرلةلليهوديتتيحالتيوالأنظمةالقوانينيتناولالسفرهذانجدلذا.السبت

والأعياد.السبوتوأثناء،الموصوفةالحدودنطاقخارجالحركة

الفصح=خرافأوالفصوح"ا)1".فصاحيم!.:دت

:ح!!5أطح3!!=ء"ولا!طحث!ا3،30،!،،كهلأهع3،"كه

الخرافوتقريب،اليهوديالفصحعيدأثناءالخمائرإتلافقوانينيتناول

،234:واللاويينا-8،:12الخروجسفر)انظر.المقدسةالربومواسموالذبائح
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التفاصيلتردالسفرهذامنوالأخيرالعاشرالفصلوفيأ-5(.9:والعدد

تصاحبها.التي3(والصلواتح)عس!4الفصحعشيةبوليمةالمتعلقة

:(،،83أأ!كل!حأ،،ول-"كاا!اكل!حكه31طكلاحاع-شاقلجمع،اقللشوا):"ليم!شقاا4-

الهيكللصيانةالمجباةوالرسومالضرائبأحكامعلىالسفرهذايحتوي

الأشياءعنبالتفصيليتحدثكما.منتظمةبصورةالذبائحوتقديمنفقاتهوتأمين

العاملينكبارأسماءتسردالتيالقوائ!اولتضمنالشواقل،أجلهامنتنفقالتي

بدونالبابليالتلمودأسفاربينمنالوحيدالسفروهو.الهيكلفيالرسميين

بينوضعهسونسينوتلمودالكن"/فصاحيم".بعدالتقليديترتيبهيأتيغفارا،

هنا(.التعديلاهذنتابعفلموا"مجيللا"".ا"تعانيتا"سفري

3(:ه!ول-"،ص!!ل!ول-ليوما):11يوما5-

أنظمةيتناوللأنه3(يمه)*أ!لماه"أ،-!؟.االغفرانبا"يومالسفرهذايعرف

ولصف،أحكامهوالصومقوانينيب!طكما،الهيكلداخلوفراتضهالعيدهذا

.اليومذلكفيالأعلىالكاهنيترأسهاكانالتيوالطقوسالاحتفالات

:ثا(=؟!كل!كل!ولكاه،،،،ا(55،!+هحاء!+عع:الاجتماعخيمةوأ،لمظلةا):""سوكاها6-

الخيمةأوالمظلةإقامةوكيفية"المظال"اعيدقوانينالسفرهذايحوي

عشرالخامساليوم""في34(:23:اللاولين)سفرأيامسبعةلمدةتحتهاوالسكن

شمائرعنيتحدثكما"(.للربأيامسبعةالمظالعيدالسابعالشهرهذامن

المظلةلصنعأغصانهاتؤخذالتيالأربعوالنباتاتوصلواتهالعيدهذا

.(غبياء"أشجارو"أغصانالنخلوسعفكالصفصاف

8أ!2!كا!:=!!ولالعيد=)بيضةابيظاه":ا7-

تحتأيضاويعرف.المقالةبهاتبدأالتيالأولىالكلمةإلىنسبةكذلكسمي

آثناءالأطعمةبإعدادتتحكمالتيالحدوديرسمإذ3(،*ه)كا!+""العيدا"اسم

خلاليسمحأوبهاالإتيانيحظرالتيالأعمالأنواعمختلفيسردكماالأعياد.

العيد.أيام

ول(:30،اط!ول!طكه!ول=*،،دها!3:،،3!عالسنة)رأسهاشنه!!:!اروش8-

،الجديدةللسنةالأهفةورؤلةالعبريبالتقوي!االمتعلقةالمسائليتناول

يأ)تشري(،السابعالشهرمطلعفيمراعاتهاتجبالتيالقوانينيحويمثلما

)-7(.92:والعدد23،24:اللاولينسفر)انظر:اليهود.عندالمدنيةالسنةرأس

)عكا!0،31(.بالبوؤاوالنفخالعيدصلواتعنأحكاموفيه
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:!+("!،أولط!3،،-كه،،"-لصوما):"نيتتعااا9-

الشخصيالصعيدينعلى،الطارتةالمنالسباتآوالرسميةللأيامالصومآحكام

.اليومذلكفيتتلىالتيالصلواتوترتيبوالمجماعي،

أ؟ح!لإ(:ا"!ا-4،،ح،ا3ح،،3511التوراةالفافةمجيللااا:15-

أحكاميتناوللأنه،الآولىالدرجةفياستيرا(اكتابالسفربهذاوالمقصود

بقراءةمتعلقةأخر!آح!امفيهتردكما.البوريمعيدفياستيرقصةقراءة

العامة.العباداتأثناءالتوراة

!لإ(:"هع4ول*أ!،=أ*،،ول353،،34!عالصغيرا"لعيدا)":ا.قطان"اموعيد-11

ويتناولالسفر.فيالأولىالكلماتإلى(نسبة)ولأ!؟3!يب""مشكينأيضايعرف

عيدثلينوآواخرهالفصحعيدأوائلبينالفاصلةالأيامأثناءالعملآحكام

اد.والحدبالحزنالمتعلقةالفرائضعنيتحدثكصا.المظال

،أ!!أ!!+(:=3،،ح5أ)!!أ35ء،أولأ،،!الأعياد")"اتقدماتا:ااحجيجااأ-2

بينولقارنالأعياد،فيتقدمالتيبالقرابينالمتصلةوالأحكامالقوانينيتناول

إلىالحجفرلضةعنالحديثإلىبالإضافة،الكبرىالثلاثةالأعيادشعائر

سفر)انظر.المناسباتتلكمثلفيتقديمهاينبغيالتيالقرابينشنوع،القدس

يتضمنالسفرهذاآنإليهالإشارةتجدرومصا16(.16:والتثنية23.17:الحروج

التخرل!اتتكثرحيث،للتوراةالباطنيالتعليمعنالشهيرالاستطرادذلك

)الإشراق(،ا"الزوهـار"كتابفيالخصبةتريتهاوجدتالتيالخياليةوالشطحات

.اليهوديالتصوفأوالقثالةتعاليمفيالأثرأبعدلهاوكان
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رروقأسعد

)النساءشي!ا"نا"سدر4الثالثالسدر-ج

:(3س!4ح3ل!!3"أول-،"كي5+أس!ول،ء

ذلكوغير،والطلاقالزواجقوانينعلىالتلمودمنالقس!اهذهأسفارتشتمل

عامة.بصوكأةالجنسينوبيناالزوجينبينالعلاقاتتحددالتيالأح!اممن

ا!برالحاخاموضعمن،الأولالمجلدتتصدرضافيةمقدمةوهناك

بكليحسنلذا"ا.اليهوديةفيالمرأةومكانةوالطلاق"الزواج:بعنواناهرتز"!ا

المصالر.إلىبنفسهيرجعأنمماثلةموضوعاتفيالتوسعيريدمن

مجلداتأربعةعلىموزعةوهيعددا،السبعةتبلغفإنهاالقسمه!ذاأسفارأما

سونسينو.طبعةمن

:(3!ح!+أ45؟-،،3أكهء"33-أول-ا!!ثا"،35،،لأء3أ3!،ع8+!33أ*!ظ،"):"اموتيبا-أ

الذيالسفرلهذاالمعزبالعنوانهو".تاللاولين.ازواجأو""الشرعياتا"الأخوات

آخيهامرآةمنالآخزواجبوجوبالفائلالتوراتيالشرععنبالحديثيبدآ

يتناولكما5-9(.23:التثنيةسفر)انظرالأولاد.يخففآندونالمتوفى

زواجها،عقدإبطالفيالقاصرةالفتاةوحقعام،بشكلالمحظورةالزلجات

-257:التثنيةسفر)انظر"4النعلاخلعباالمعروفاليهوديالتقليدإكبالإضافة

بقوانينعملا،أخيهامرأةأخذعنالرجلامتناععنديتم."النعلخلعوا(.ا

زوجيآخوأبىا"قد:أمامهممعلنةالشيوخإلىالأغأرملةفتصعد.اللاويةالزيجة

)8(./!الزوجأخيبواجبلييقومأنيشصألم.إسرائيلفياسمالأخيهيقيمأن

نعلهوا!تخلعأخيهامرأةتتقدم،المدينةشيوخأمامالرفضعلىالأحيصزوحين

يبنيلاالذيبالرجليفعلهكذا:وتقولوتصرغوجههفيوتبصقرجلهمن

عمليةتسمىكما.ا.النعلمخلوعبيتإسرائيلفياسمهفيدعى.أخيهبيت

تدعىبهافأمتالتيوالمرأة4+(،ا)؟كا!ااحاليصاه."بهذهالنعلخلع

.(ي!ا!لماد!"ة).،51لوصاحا

11=ط،5!لما"،!،(:33!يع!!أ43،!اا11!أول!ول!اوالعقود-الزواج)شؤون"كتوبوت":2-

المتوجبةالفرامةوالعرول!ر.حولالاتفاقآحكامالسفرهذايتناثل

6(.ة25)تثنية.اسرأتيلمناسصهيمحىلئلاالميتأخيهباسميقومتلدهالذي"رالبكرلا-
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الصهيونيةوالتلصود

المتحدرينوالأولادالآرملةوحقوق،الزوجينواجباتإلىبالإضصافةالإغواء،عن

)(.226:الخروجسفر)انظر.سابقةفلجاتمن

:(6ح3،4أ،،)-11لأه*كها1-ورلنذا):ااري!اانذا3-1

النذورمنالصحيحةغيروالأنواعالنذر،أشكالمختلفالسفرهذايصف

نذرتهاالتيالنذورإلفاءقوةعنيتحدثكماعنيأ.والتراجعإلغاتهاوكيفية

بعدهـا(.وما؟ه،:العددسفر)انظربها.نفسهاوآلزمتالابنةأوالمرآة

*(:7!أ3=ا2**اأ3اس!،أ1-الناذرأو)النذلرالنظمر..:401-

هيوماعنه،التخليوكيفيةنفسها"النذيرإبهيلزمالذيالنذرعنيتحدت

والعبيد.النساءلنذرتعطىالتيالقيمةأوالنذير،علىالمحظورةالأمور

؟*،03(:="5ول3ه4!ا،ءحول4ول3511!3،1ااالمشبوهةلمرآةالأا):501ا"سوطا5-

التيالمرأةلهاتتعرضالتيالمحنةهوالسفرلهذاالرتيسيالموضوعإن

ذلك.ترافقالتيوالإجراءاتالزنا،بارتكابولتهمهاإخلاصهاجمازوجيايشك

بالمعادلاتتتعلقأخرىموضوعاتوهناكبعدها(.وما512:العددسفر)انطر

وحدها.بالعبريةإلايصحلاوماآخرىبلغاتمنهايجوزما،الدينيةوالصياغات

الإصلاحاتوعنالفرلسيين"،منالسبعةالأنواع"اعنالسفرهذايتحدلتكما

بجنرحاهادارتالتيالأهليةالحربجانبإلىاهيركانوس"ا،اآوجدهاالتي

.حينذاكو".هيركانوس!"اأرس!توبولس""2

-الطلاقوثائق"ا،الطلاق)اكتب!!غطينا":6-

:(=+أ،،أحاأكاااكها،5لأأ*،ول!،+?1153)

وثيقةالمرأةمناشلةإلىبالرجلتؤديالتيالمختلفةللظروفبالتفصيليعرض

كماصينة،أسبابهناكاليهوديالشرعوفي.الزواجفسخيجريعندماطلاقها

القبولعلىزوجتهإرغامحقالزوجتخؤل،الأخرىالدينيةالشرائعفيالحالهي

(1اجصأواب"اغط("فتدعىالوثيقةأوالفلاقكتالبأهـأ.بالعكسوالعكث!ربالطلاق

ال!فر.لعنوانالمفردةالصيغةأي)أس!5(.

:(أكا44لماكه-+أ؟11صا35+عح415!3ول3كارا،"،435!اك!ا1-.لتكرس!اا"1):ا"ثشينقيداا-7

يتحدثكما،والزواجبةبالخصوأالمتصلةوالفرائضالشعائرالسفرهذايتناول

جانبإلى.العقاراتواستملالا.شرعيةبصورةوالأقنانالعبيداقتناءكيفيةعن

الخ...والقرانالزواجبعقودالمتعلقةالمساتلمنذلكوغير،الأخلاقمبادئ
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رروقسمدأ

:3(4!اح3كأ2!أأكل!وللاضرارا)"ثزيكينسدر"4يعالرالسدرا-د

القسم:رئيسيينقسمينإلاالتلمودمنالجزءهذافيالعشرةالأسفارتقسم

والأخير-والأوسطالأول-البابالآولماالثلاثةالأبوابأوالأسفاررلضمالأول

هذهتندرجالفلسطينيالتلمودففي.المدنيالقانونهوالصاموموضوعها

فيضمالثانيالقسمأماا(.المالا.قضايا:شاملةتسميةتحتاالثلاثةالأسفار

الباقيةالخمسةالأسفاروتأتي،الجنائيالقانونفياو"ماكؤتا"سنهدرلن""مقالتي

.حدةعلىسفرلكلتناولناخلالمنذلكاتضحورب!ا.لهماملاحقبمثابة

!!!!(:!ولول!!=3ة334ع-،.الأولالباب)..:!اكاقا،.باباأ-

،بالأملاكاللاحقةالأضرافأحكاميتناولوالمسمى،الأصلأراميةالتسمية

الجنحة.صعيدعلىأوإجراميبدافعالأشخاصبحقالمرتكبوالآذى

أحكامهفمن.العنفواقترافوالسلبالسرقةعنالتعويضقضايايعالجكما

يلي:هـانذكرالتلمودعنوالمقتبساتالمصنفاتشتىفيالصيتالذائعة

الثورصاحبيلتزمفلاكنعانيرجليملكهثوراالإسرائيليثورنطحإذا

نآصاحبهفعلىبالنطح،البادخهوالكنعانيالثوركانإذاأمابشيء.اليهودي

*؟كاه(.كا!+*!!38،ثه.".)215وضرر!عطلكلعنالكاملبالتعولضيتكفل

!"*!(:أءح*،=ألأ!اح)44)"ع،!ح-ااالأوسطالباب)10متزيا"ا:اباباا2-

عليها،العثورأوالتقاطهايتمالتيالمفقودةبالآشياءالمتعلقةالأحكاميتناول

إلىبالإضافة،والبهائمالعمالواستئجاروالاحتيالشالغشوالرلاوالمبادلةالبيع

السفرهذابأنيخفىولا.والحقولللبيوتالمشتركةوالملكيةوالتأجيرالايجار

التلمود.تعاليمإلىا.اليهودية."الأخلاؤاإرجاعحاولواالذيناهتمامموضعكان

كثيرايختلفلانحوعلى،والأممياليهوديبينتميزالتيبالأحكاممليءفهو

الثيرار.مناطحةعن

!!!كاأ:!3؟،!كا=ااوللأ"3ح،!ق11-الثالث)البابا.:بتراا"بابا3-

،اتوالعقارالشراكةأملاكبتقسيمالمتعلقةالقوان!ينالسفرهذايعالج

والعامة،الخاصةالأملاكعلىالمفروضةالقيودإكبالإضافة،التجارةوقوانين
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لصهيونيةواالتلمود

مسوداتواعدادوالأستملاكالتملكمسألةيتناولكما.والوراثةالملكيةوحقوق

القانونإلىيرتكزمعظمهاإنالبابهذاأحكامدرسواالذينولقولالوثاتق.

.التقليدي

:3(+!طح43أول="شاهول113،3:ئيةلقضاالمحاكما):!ااسنهدرينا4-

وعقوبات،المحاكمةواجراءات،القضائيةالمحاكممختلفتأليفيتناول

بالمحاكماتالمتعلقةبالقوانينمليءفهو.القصوىالجرائمعناموالإعدالموت

يتضمنكما.الكبرىوالجرائمالماليةالقضايافيالقضائيةوالإجراءاتوالتحكيم

العقائدجانبإلى،الموتوعقوباتالإعدامأحكامتنفيذلكيفيةمواصفات

غيراومباشرةعلاقةلهمماالكثيرالشيءويحوي.اليهوديةبالديانةالمتصلة

دينه!عنبالخارجإنزالهاينبغيالتيوالعقوبة،المسيحالسيدبمحاكمةمباشرة

:كل!!7(كل!هط343=أهع5-ااتلجلدا")1:"املاوت5-

وعنالزور،وشهادة،باليمينوالحنث،الكاذبةاليمينعنالسفرهذايتحدلت

،بالسياطالجلدوعقوبتهاالمرتكبةالأثامإلىبالإضافةهذااللجوء"..."مدن

252:التثنيةسفر)انظر:(.جلدة)93الجلدتنفيذبكيفيةالمتعلقةوالأحكام

يليها(.وما3515:العددسفروكذلك2،:ووابعدهاوما16:وا،بعدهاوما

اول"!"3(:840ا=11هأ،!ه311-اليمينأو)القسمشبوعوتا.:6-

أمامأوبمفردهالشخصيحلفهما،اليمينأنواعمختلفالسفرهذايتناول

علىيصدقمثلما،والمتقاضينالشهودعلىيصدقالمحكمةولمين.المحكمة

14(.5:اللاودينسفر)انظر:والأوصياء.المراقبين

:(ول4لال!ول"ه=11؟+!4)!+ح3")-ا.اتدلشهاا.):..ولوت"عد.7-

مأخوذةوهي،المختلفةوالأحكامالقوانينمنمجموعةالسفرهذايتضمن

بهاالاستشهادجرىالتيالمأثوراتمنالكثيرفيها،البارزينالثقاتأقوالمن

الدينية.الشريعةلمدرسةعزاريا(!بنأليعازر"االربانيرئاسةعهدفي

ط!40"ول(:"!3!ل!=4)":)"ل!53،!اه".الأصنامعبادة).":زارها.عابودا8-

كما.وأعيادهموطقوسهمشعائرهم:والأوثانالأصنامعبدةعنيتحدث

يشاركونه!اوالذينالأصنامبعبدةإنزالهاينبغيالتيالأحكاممواصفاتيتضمن

علىنأتيوسوف.الاجتماعيالاتصالأوالتعاملطريقعنمعهميختلطونأو

والتصورات".المفاهيمموضوعإلىنصلعندماالسفرهذافيوردمماشيءذكر

.(يليهاوما425:التثنيةسفرنظرا).1االتلمودية
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رروقأسعد

:(1!3،ا35!"ول54!=لآباءا)سفر:"آبوت9-

السنهدرينمنذاليهوديالتقليدأباءعنالمأثورةوالأقوالالتعاليميتضمن

المنسوبةالحكميةوالأقوالالأخلاقيةبالتصاليممليءوهوفصاعدا.اكبر

التنائيم.إلىمعظمهافي

:("أح!031ول*3لا،53+"54-راتلقرااوألأحكاما):"ايوتاا"حور-15

المتعلقةالمسائلفيالدينيةالسلطاتعنتصدرالتيالخاطئةالأحكاميتناول

لوفي!اوذبائحتضحياتمنتقديمهيتوجبعماولتحدث.والطقوسبالشعائر

الخاطئة.والأحكامالتعاليملهذهوفقاالجمهورتصرف
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لصهيونيةواالتلمود

4اشي!ا"قد"سدر4اكامسالسدرهـ-

:364(سا53!كاة3ةط،ولتسالمقدا)

القربانيالطقسحوليدورالتلمودمنالقسملكذاالرئيسيالموضوعإن

أسفارهفيالواردةوالأحكامالفرائضومعظهـا.بالهيكلالمتعلقةوالتضحبات

ولابلفلسطينفيالربانيينلكن.الهيكلبوجودالاكأتباطأشدمرتبطةكانت

وانقطاعالكيكل.خرابرغموالعباداتالقربانيةبالطقوساهتمامهمتابعوا

الشعائر.تلكوراءمنالرئيسيوالغرضالفعليةالممارسةبينالصلة

الاهتمامإرجاعسونسينوطبعةفيالجزءهذامقدمةكتبالذيالربانيوي!اول

اعتباراتإلىالقرلانيةالطقوسبموضوعالمتأخرةالدينيةالمدارسلدى

الأملهناككانجهة/فمنسواء-.حدعلىعمليةوآخرى-اكاديميةتاريخية

واستعادةأجلا،امعاجلا،الهيكلبناءإعادةإلىالدائ!اتطلعهفياليهودي

سوفالتيالطقوستلكبقوانينالإلمامواجبههـأمنرأوالذاالقرباني؟الطقس

الريانيينلدىالاعتقادنما،ثانيةجهةومنالعهد.سابقإلىبالرجوعتؤذن

الهيكل،طقسمحلتحلأنيمكنهاالقريانيةوالفراتضالشرائعلراسةبآن

عودةولفاذاتها.حدفيوالتضحياتالقرابينتقديمعنبالتاليقيمةتقللاوهي

بعد.فيماالمسألةهذهإلى

القرابين،سفرآقسام:ثلاثةإلماالجزءهذاأسفار".ميمونابن"اقسملقد

أحدأساسعلىيقومفإنهالتقليديالتقسيمآماالقداسةوسفر،العبادةوسفر

يلي:كماهي،سفراعشر

:(ولا**أ+ح"ه3+3!ولا8أ*؟حل!8+أ="ائحبالذا)":"حيماذبا"-أ

علىالحيوانيةالذبائحبتقديمالمتعلقةالأحعكامعلىالسفرهذايحتوي

التقدماتتجعلالتيالشروصأيضعكمابها.تمرالتيوالمراحلأنواعهااختلاف

واحرافالدماءبرشالمتصلةالشعائرشرحفيهـلسهب.مقبولةغيرأومقبولة

التفاصيلمنهنالكماأخرإلىكلها،الحيوانيةالذبيحةأوالدهنيةالقطع

5(.بعدوما):االلاولينسفر)انطر:.الدراساتلهذهالعائدة
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وقرزسعدآ

:(*-ا!ع3ء+هأول5!407،ا!ولح8أ-والشراباللحوم)تقدمات:"امناحوتاا2-

سكبمنبها:القياموكيفيةوالشرابالطعامتقدماتإعدادقواعديصف

الحصيدأولحزمةومنالملتوت،الدقيقإلى(،لم2:الاولينالقرابينعلىالزيت

الاويينأيضاالدقيقمنتخبزالتيعشرالاثنيالأقراصوإلى15(،23:الاويين

14(.3-:15العددسفر:أيضا)انظر5(.24:

("+"أول!33ح،ولا3!""!ل!هول-+51ل!"+ول11أول-.اتنيولالدا"):ا"حوليناا-3

،العاديللال!شهلاكوالطيورالحيواناتذبحمواصفاتالسفرهذايتضمن

تلكاكلاليهوديعلىتحظرالتيالأمراضلمختلفتعدادإلمابالإضافة

التقيدينبغيالتيوالأحكامالأطعمةقوانينلجميععامةمعالجةوهناك.الذبائح

.الطعامإعدادفيبها

:(13133-355ول،43133اأول!كاكاحكل!355أط=لباكورةا):ا"بكوروت4-11

فيجاءلماوفقاوالإنسانالحيوانمنال!كربالمواليدالمتعلقةالقوانيىيتناول

البهائم،ومنالناسمنإسرائيلبنيمنرحمفاتحكلبكركلليا.قذس:التوراة

-1815،17:وعدد-1312،13:خروجأيضا:)انظر1(.13:)خروج؟!.ليإنه

(.البهائمبعشاريتعلقفيما-33:و272632:ولاولين-15:91.23وتثنية

:(ل!3ثأ،أ"!هولاأكل!*كالمهـاول-ا!3أ،!ول3+ه-ايراتلتقدا1):اا"عراكين.5-

مالنذروفاءتقديمهاينبغيالتيالكميةتحديدقواعدالسفرهذايتضمن

فيجاءلماوفقاالمنذورالشيءأوالشخصا"تقويم!ايجريبحيث.الهيكلإلى

(،والأنثى)الذكروالجنسالسنباختلافيختلفااوا"التقويم-27(.272:الاويين

علىوعلاوة.الهيكلكاهنإلىعائدتقييمها."والبهيمة..تجنيس".أنكما

لاولن:)انض!إ.اليوبيللسنةالتابعةالقوانينالسفريتناولالمذكورةا.".التقويمات

:258.)15-

+(:!ولول8ل!3-311ولأ،3!4هأ،ولول5"،""ص!ء!حه11-البدلأوالالإبد):"15اتموراا6-

وفقابالجيد،والردفيءبالردفيء،الجيدوتغييرها:القرابينإبدالقواعديتناول

بهيمةبتبديليتعلقالموضوعأنآي15(.27:اللاولين)سفرجماالواردةللشريعة

الهيكل.مذبحعلىتقديسهال!مبققدبأخرىنجسة

:3!كل!(،5،أ-11*ل!أح3أهول113-ئيةلجزااالرسوم):""كرلتوت7-

جرك!لوفيماالفصلأوا"القطع.العقابتخضعالتيوالأخطاءالأثاميعالج

"عهدينكثقدإنهشعبيا.منالنفستلكفتقطع).الإرادةبملءاقترافها

أيضافلابدقصد،غيرعنالخطيئةارتكابجرىإذاأهـا14(.18:التكولن)سفر
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لصهيونيةواالتلمود

يتوجبالتيالحالاتكذلكالسفرهذاولبحثعنها.تكفيراالقرابينتقريبمن

.التقدماتتعليقآومشروطةغيربصورةالقرابينتقديمفيها

:("5!35،3!ه"يل!حأث!!ا=-االخطيئةوالإثما)":"15!امعيلا8-

الأشياءوتدنيس،والمقدساتالحرماتانتهاكمسألةالسفرهذايتناول

أ-16(.55:الاولينفيوردحسبماالمذبحأوللهيكلالتابعة

:(أول!+4-ااأ،ولهعولل!ول3،!كهع،الأ11-المستمرةأواليوميةالتضحية)اتاتاميد"94-

الصباحجمااليوميةالقرابينبتقديماتصالهاحيثمنالهيكلخدماتيصف

وعشية.صباحا،المذبحعلىتقديمهاينبغيالتيالخرافوخصوصاوالمساء،

2-8(.28:وعدد384-ا92:خروج)انظر

والأبعاد-)المقاييس"اميدوت":15-

:(11*!ع3!ول3ع8+حول،كهال!*ح=114044"أولولح334+ه11،

الساحاتلجهةسواءومواصخماته،الهيكلمقاييسعلىالسفرهذايحتوي

يؤديهاالتيللخدماتوصفايتضمنكما.المذبحلجهةأموالقاعاتوالأبواب

شؤونه.وتدبيربحراستهوقيامهاالهيكلفيوجودهمأثناءالكهنة

:(،)ولولأ+)=اكااأ34ولح11543-ش!لأعشاا):"اقئيماا-11

عنللتكفيرقرلاناوالطيورالعصافيربتقديمالمتعلقةوالأحكامالأنظمةيسرد

والشروطالأحوالبعضيتناولكماالفقراء.يقترفهاالتيوالمعاصيالخطايا

مختلفتخصالتيالطيوربينالخلطحالةولبحث.والقذارةبالنجاسةالمتصلة

8(.:و5712:وا4:لاويين)انظر.مختلفةتقدماتإلاتنتميالتيأو،الأشخاص
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ركأوقأسعد

4"طهوروتر"سد4دسالسارالسد-و

:3(4!سا3+هث!51"ه-تالتطهيرا)

التلمودمنوالأخيرالسادسالجزءح!ذاأسفاربينالمشتركالموضوعإن

والآشخاص.الأشياءلدف."الرجاسة""آوو""النجاسة..2"".الطهارةبأحكاميتصل

أنهاكما.اللاولةبالطهارةتتعلققوانينمجموعةمننوعاالأح!أمهذهوتؤلف

أبشتاين""اولقولعنه.بمعزلتستقيمولا.اليهوديبالمعبدالصلةوثيقة

يؤثرلمالصهـارةاأح!اممنبهيستهانلاعددابأنالجزء)9"لىذمقدمتهفي

الهيكل،تخوميزورأنلهقدرإذاإلا،الهيكلزمنعلىحتىالعاديمماافينسانفي

.المقدسالصامباصلةعلىيكونآنأو

خارجالمفعولنافذةتكنلمهذها"(/النجاسةقوانينأنهولهالتنبهيجدرومما

فيالنسيانعالمإلىرانتقلتالهيكك،خراببعدمعظمهابطلفقد.فلسطين

النساءلدىالحيضبأحكامالمتعلقالقانونذلكإلا،بالذاتفلسطين

التشديدأصبححيثهذه،آبامفاحتىالمفعولل!صاريزالهـافإنهالحالضةا"(:)"

العلاقاتنطاقوتعذى،اللاوية""الرجاسةا"مسألةفيالأولىبالدرجةمحصورا

والنواهيالأوامرمنعددإلىتستندهذءالطهارةأحكامأنوالمعروف.الزوجية

فيخاصولنوع.للتوراةالخمسةالأسفارمنمختلفةآماكنفيالواردة

(.اللاويينسفرمنأ-15)1الإصحاحات

والن!اسة.الطهارةأحكاموراءالكامنةالدوافعحولكثيرةتساؤلاتوهناك

سفر)انظرالموت)أ(:التاليةالثلاثبالفئاتتنحصرالن!اسةمصادكأآنمثلما

الحيمةدخلمنفكلخيمةفيإنمم!انماتإذا.الشريعةهي("هذه14(::91العدد

الوظائفو)ج(.المرض)ب(آيام.".سبعةنجسايكونالخيمةفيكانمنوكل

نطا!اعنتارجةهيوهل؟الأحكامهذهبواعثنفسرآنلناكيف.الجنسية

؟البشريالعقل

9-انطر.

-"ح31حا+:،(أولأ0!4لماأحهاول3،0ع4ص!ع5+لأ)مه15؟"،أح!11-**011-
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والصهيونيةالتلمود

ال!امةبالصحةوثيقةصلةلهمنهاالأساسيالغرضرإقالعلصاءبعضيقول

كثيرةآحكامتوجدإذناقصا،يبقىالتعليلهذالكنالآمراض.منوالو!اية

دراستهفي"،سميث"ارولرتسونولبحث.العامةبالصحةالبتةلهاعلاقةلا

والحظر.والتحري!ابالطوطميةتتصلآخرىبواعثعن"،الساميينا"ديانةعن

إلماوتوصلاااالحائرينا"دلالةفيالموضوعاهذتناولفقد"ميمونبنموسى41أما

تقزبعلىمعينةوشروطقيودفرضهيالأح!امهذهوراءمنالغايةبأنالقول

والإجلالالخشيةح!منروعههـافيالآحكامهذهتلقيبحيث،اللهمنإسرائيلبني

القوانينتلكمعظمنجدالسببولهذا"".الإلهيوملكهم"أبيهمإزاءفالرهبة

الآشياء.منبهيتصلوماالمقدسوالمعبدالهيكلعلىإلامفعوليايسريلا

الحسية،والأول!اخالقذارة:التاليةفهيميمونابننظرفيالنجاسةمصالرها1

الجنسية،الوظائفا،والزحافاتالصيورواالحيواناتجيفالبشردة.الجثث

!البرصوأمراض

منهايتألفالتيعشرالاثنيللأسفارمختصروصفتقديمإلىالأنننتقل

الجزء:هذا

:(ولا!+)ا-"3حا!33كه"):-وعيةلأوا"نيلأواا"):ا"كليما-أ

تستخدمالتيوالأدواتالأوانيجماالن!اسةقواعدعنالسفرهذايتحدث

بنجاستهاتتحكمالتيوالشروطالظروفتبيانفي!اولالبشربة،للمنفعة

أدواتمنذلكوغيروالملابسالأثاثتشملوالآواني.للتنجسعرضةتجعلهاأو

-35(.32أ:الازيين)انض!إ.الاستعمال

:(هث!،515=11+!،)1113)-ا!ملخياا")ةا"وحولوتأ2-11

طرلقعنسواء،والنجاسةللرجاسةناقلةباعتبارهاوالمساكنالخباميتناول

الخيمةسقفتحتمعهاتوجدالتيوالأوعيةالأوانيبواسطةآو،الميتجثة

العددسفر)انظر.الأخرىوا!دواتالأش!اصإلىمنهاتنتقلحيث.المسكنأو

91:.)14-15

:(*!!اأ+أ=11لأ"ح303لأا1-وبئةلأا،عينالطوا،لبرصا):"اعيمنجاا!-3

وعلىوالمساكنوالألبسةالبشرفيالبرصبمعالجةالمتعلقةالقوانينيبسض

يتضمنكماا-14(.3إصحاحاللاولين)سفرفيجاءلماوفقاالدربات،مختلف

بدنه!منالنجاسةوطردالأبرصلتطهيرالضرو!لةالمواصفات
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قوقرلممعدأ

18!3!!(:-اظ"ا4حمأ!+)"3-الصغيرةالبقرةالحمراءا"،اليخقة)"ااافاراه":4-

لكيالحمراءالعجلةلدىتوفرهـاالواجبالخصائصعنالسفرهذايتحدث

)انظروالرباسةالنجاسةمنالتطهيرفيللاستخدامرمادهاإعدادإلىيصار

2-13(.91:العددسفر

:(+طه8355"=11شأاع،ولولح33!11113لها!3أا!ح،*ة0،)113-ت)تطهيرا:ا"طوهوروتا!-5

ودرجاتها،أنواع!ااختلافعلى،والأشربةالأطعمةفيالن!اسةأحكاميعالج

مصالربمختلفالاحتكاكطرلقعنتنجيسهافيتتحكمالتيالشروطيبئنكما

ودرجاتها.الرجالسة

-تنالخزاواربالآا):"اعوتمكفا-6

:أ*(كل!،!ي51ط،-11!ه!اس!130011،1115!آه3ءط!8+أأدهول11

المتطلباتلجهةوالخزاناتوالصهاريجالأبارمواصفاتالسفرهذايتضمن

المتحكمةالقواعديتناولكماوالتغطيس.للتطهيرشعائرلاصالحةتجعلهاالتي

أ-12(.أ15:لاولين)انظر.والطقسيالشعائريالتغطيسأنواعجميعفي

اكأ(:،ا!44-11ح،ا+ول!لم!11313،ول!لما-والحيضالحائضة)151!:ا"ند7-

لظروفتبعاالنساءلدىتنشأالتيالشرعيةالنجاسةأحكامفيالقوليفض!ل

2-8(.:12ولاويين3،-ا15:91لاولين)انظر.معينةجسدية

:(لاور!ط83أأ)3ول=11!3ح)4ك!300أأ،هول113-تاداستعدلاا):ا""ملاشيرين.-8

عرضةآوللنجاسةقابلةبموجبهاالأطعمةتصبحالتيالظروفيتناول

تلكفيالأطعمةتجعلالتيالسوائليعددكما،بالسوائلاحتكاكهابعدللتنجس

34-04(.أ:االاويجن.والتعرضالاستعدادمنالحالة

:(ل!!15+=11+8أ57+،ا!،3ول!3م33اول*11-نلسيلاا،بلزاا):ا"بيماز9-11

بالأمراضالإصابةلدىوالنساءالرجالنجاسةعنالسفراهذيتحدث

2-18(.15:الاولينفيجاءلماوفقا،وغيرهالمنويوالسيلانالزهرية

اليومي-)الفسليوم!!:تبول"15-

:(+لأحلاا3ه8+-11)+)ولح33ء4!،4!لا+أولء11

المفروضالشعائريبالغسلقامالذيالشخصلدىالنجاسةطبيعةفييبحث

يعتبرلكيالشمسغروبحتىالانتظارعليهلكن،نفسهلتطهـيرالنهارأثناء

6-8(.22:لاولين)انظرونظيفا.طاهرا
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والصهيونيةالتلمود

ألأ!4!3(:ول-11ول!+ك!4"وتطهيرهماانليد)ا:ا.اييم.ايد-11

مستمدةشعائرلةبطرلقةتطهيرهماوكيفيةالغسلقبلاليديننجاسةيتناول

عنبحثاذلكجانبإلىيتضمنكمابالماء.يتموالتطهير.الشفهيةالشرلعةمن

بيندارتالتيوالخلافاتالمناظراتمنشيئاويسجل،التوراةأسفاربعض

والفرلسيين.الصدوقيين

ا(:ولةءكل!ول="كل!)ول،ثا311-وقشورهاالثمار)سولقات"اعقصين":أ-2

قابلةوالثمرالنباتسولقاتبموجبهاتصبحالتيوالشروطللظروفيعرض

كيفأي:بالعكسوالعكسبها،المتصلةوالنباتاتالثصارإلىالنجاسةلنقل

النجسة!للأشياءملامستهالدىهدهتتنجس

ليسوأسفارهالبابليالتلمودلأقسامعام،ولشكل.السريعالوصفهذاإن

الكتابفيالواردةوالمسائلبالموضوعاتالتعريفمجردمناكثرغرضه

التلمودمصيرإلىصلةبأوثقتمتالأنباهتمامناتستأثرالتيفالناحيةالمذكور.

والدوراليهود،حياةفيأحدثهالذيالأثروالىوتدوشه،جمعهمنالانتهاءبعد

شعائرهافيوايمانها،معتقداتها-فياليهوديةإنحتى.تكوينهمفيلعبهالذي

اليهودبحياةيتصلماوكلوفضائلهاأخلاقياتهافيبللا،الدينيةوطقوسها

وألرباني.التلموديبالطابعمقترنةباتتاليهوديةهذه-وأفعالهموتفكيرهم

الحديثيصبحفصاعدا.الثامنالقرنمطلعأوللميلاد،السابعالقرننهايةومنذ

ا!+(دا+44حأألماا!54ول-أ،4!كاما*")+34"ا"الريانيةأوااالتلموديةا"اليهوديةعنلازما

أخذتفقداليهود.تارلخجماالأبرزالتحولنقطةبمثابةالتلموداعتباريصبحكما

ولمتعاليمها،وتوطيددعائمهاترسيخعلىجادةتعملالتلموديةاليهوديةهذه

والمقبولةالسائدةالصاييرهيالتلمودتعاليمأضحتحتىكثيراالوقتبهايطل

.الفكريونشاطهموأعمالهماليهودبحياةيتعلقهـاكلجما

المحدثين،المؤرخينكبارنجدأنالمتسرعالتعميماوالمغالاةقبيلمنوليس

الجوهريالعاملبمثابةالتلموديعتبرون،الأجانبقبلمنهماليهودالمؤرخين

."نقطةغرلتس.ارهاينرلخالمؤرخنظرفييؤلففهو.اليهوديالتاريخفي

ا!برومعقمه!االيهودا!مرتي(؟هوبللا.لأ،اليهوديالتاريخفيخؤل

يلي:مانفسهالمؤرخيقولذلكوفيح؟+4ء!ه،!حلامه1س!،أ!أطاس!؟3أأةول..وله
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وقررلسدأ

شعرواعالمهففي،اللاحقةللأجيالبالنسبةالعائلةتاريخ)التلمود(كانا.لقد

الفكر،عالمفيالمفكر:بداخلهولتحركونيسكنونه.بيتهمفييقيمونأنهم

العالم!انسنةالألفعلىينيفماوطيلة.رائعةمثاليةصورفيوالحالم

بالنسبةالأحداثوكانت.السلطانفأص!ابالبشرلةكانت،والطبيعةالتارجي

الواقعأما.زائفوهممجردبللاويالقشور،التافهةبالأمورأشبهاليهوديةللآمة

طابعتكتسبلمنظرهمفيالجديدةوالحقيقةالتلمود.فكانوالأوحدالحقيقي

تكهناتهخلالومنومعباره،التلمودبمنض!ارتبدوكانتعندماإلاواليقينالإثبات

النارولأقواللعنصرهم،الأقدمالتارلخ-وهيبالتوراةالمعرفةإنحتى.وتنبؤاته

منشديهم-نفوسبها!اضتالتيوالمزاميرآتبياؤهم.بهاتفؤهالتيوالبلسم

أ)15(.ضوئهاوجماالتلمودطرلقعنإلالديهمتعرفلمكلهاهذه

فيمارسهالذيوالتأثيراليهود،لدىالتلمودتبوآصاالتيالمكانةهذهإن

التالي.الفصلموضوعهماالعالمإلىونظرتهمقتفكيرهمحياتهم

ه)-انظر:

-016ك!س!!علم:2ا.أ+5،كهلأمهمأح!لحلىثم210751،11،(+ه!!حث!أ"أح+ءهماالأ3!حلاول03،؟أح

ح+هأ،ءاه+همهء"أ!الأكاة+!أ+ها!+لا+ا.)4ح؟+اأث!أ*حلأا؟لماه+هأأ!ءأ3لا"ص!أءهآه

6+!حعأح3.ح13)64حا"؟أ،،أو65،!.436.
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الرابعالفصلى

التلموديةواليهوديةالتلمودمكانة

دسلملساالقرنفيبدأالذينحطاكللملاوهو/ليهود،لدىالفكرلة/لحياةانحطاص!ا"/بان

أنزلتالتوراةلمنحتىلملعلياالسلطةوكأنهالتلمود!لىالساحقةكثريتهمنظرتعشؤ

لدرجة،منازعدون/لتلمودلدراسةنفسهانذرتلمليهوديةهدولملمعا،ثانولةمرتبةلملى

.لملتلموذدرلمسةكدفامرلممعها."الدرسىأصبع

.اليهودية،رلملموسوعة-

.ةالتورلمدر/سة/لخامسة:سنفي""

/لمشنا.لراسة:العاشرةوفي

ولملتكليف.لملوصاياعشرلملثالثةومني

التلصوذةدراسةعشرالخامسةوفي

.مس،/لخا/لفصلء:باالآرسفر-
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اليهودعقولعلىالتلمودمارسهاالتيللسيطرةصحيحفهمإلىنتوصللكي

الذيوالدورالتلموديةأليهوديةطبيعةإلىنتعرفأنبالتاليلناوشسنى،وحياتهم

نظرةمنالانطلاقعلينايتوجبدعائمها،فارساءتكوينهافيالربانيونلعبه

وليست.والخصوصيالضيقإطارهفياليهودتاريخإلىوالزواياالأبعادمحددة

التاريخمجرىعنالعزلبمنظاراليهودتاريخإلىالنظرهيذلكوراءمنالغاية

الدينيةوالتكويناتالداخليةالتطوراتلفهممحاولةهيمابقدر،العامالإنساني

البيئةلتحدياتاليهوديةالاستجابةتمثيلخيرتمثكباعتبارهاوالثقافية

التكوشاتإلىالتخطيطيةالنظرةإن.الخارجمنالأتيةالحضاريةوالفأثيرات

وتزؤدناالرؤلةتوضيحعلىتساعدناقداليهودتاريخقطعهاالتيوالمراحل

ذلكعلىالعثورولمكنللتلمود.بالنسبةاليهوديالتطورلسياقالصحيحبالفهم

الروسياليهوديالمؤر!كتاباتفيالدراسةهذهلحاجاتالملاتمالتخطيط

دولنوف"ا)1(.سيمون

منهمالكلكبيرينقسمينإلىااادوبنوفاعنداليهوديالتاريخمحططيقسم

،التقسيماتلهذهالعرلضةالخطوطتقديمفيهناكضيرولا.وفتراتهتكولناته

"التكويناتأوالثانيبالقسمفصاعداالأنمنذينحصراهتمامنابأنعلما

"!.المركبة

الرئيسية:-التكويناتا

)والتوراتية.وليةالأالفترةآ-

-مق.538الثانيالهيكل)فترة-السياسيةالروحيةأوالثانولةالفترةب-

م(.ب.07

علمزاولةمناليهوديالتارلخبدراسة3(+ه،+أد!ه،أكالاه49)ا-ا)ه86المؤرخاهذاهتما-

لعمليةالرئيسيةالخطوطإبرازإكالراميةمحاولتهفيالتركيبيالمنهجسلككما،الاجتماع

أنه."درلنوف.اعنوالمعروف.المتراكمةالو!ائعمجموعةمنالخطو!فتلكواستقراءاالتاريخ

نمطبتحقيقنادىأنهمثلصوأدابها.الروسيةباللغةالتمسكشديدوكان.الصهيونيةعارض

اعتبرفقد.الأوسعالروسيالإطارداخلاليديشيةالثفافةصعيدعلىالذاتيالاستقلالمن

السياسيةالصهيونيةظاهرةشحليلو!ام.ا،الدينيةللصوفيةعلمانيةاصيفةابمثابةالصهيونية

إنهحتى(1.الصهيونيةفيلرالخبالواقع"ابعنوان8918عامنشرهامقالةفيالأساسهذاعلى

برلينفييقيمدوينوفدانالنازيالاضطهادمنهرباو!،7عامفلسطينإلىالقدومرفض

الفزييز.أيديعلىو!اتهكانتحيثرلفا..،إلىالعودةوفضتل2291(،خريفامنذ
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وقررأسعد

لملمركبة:لملتكولنات2-

م(.ب.089-5الأهالشرقي!ليناليهودسيطرةأو،الغاؤونية-الفترةآ

م(..ب294)إلى)089الإسباناليهودسيطرةآو،-الفلسفيةالربانيةالفترةب-

)منوالبولونيينالأل!اناليهودسيطرةأو-الصوفية،الربانيةالفترةج-

978)(.إلى؟914

عشرا)2(.التالسع)القرنللتنولرالحديثةالفترةد-

كفبمنالمختصرةالروسيةللطبعةكمقدمةأصلاكتب!االتي"ادوشوفا"مقالةانظر2-

التاك:المصدرفياليهود.،"تاريخعن.غرشس

-3أ+5+!لا!الأ5*:،ا*،أأ5+!اأ3+الأ+4ي!أكه5آملأا555.1!لأ01605)4ثهالأ4ولع*)لا4*أ5*!

ص!.4؟،1*+!اأولم34!لأ!"!ه)ح5.اع3،أ+ه،لأ(أللاس!؟ثهأ)كالا!آ،!ح+ه3هأحلأأحآه

كهـ،+ح3حا!،عث!ا1!4حا"ث!ا!859،1)!!.272.

)898)(افرلدلانداإسرائيل22نيةالألصلىإترجمهاوقد.8)و3ع!املىإالمفالةهذهريختيعود

آميركه.قيية1اليهوالنشرجمعيةعنلتصدرالإنجليزلةإلىاتزولدهزليت3)(91!مثنقلتي
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والصهيونيةالتلمود

ؤوف!4لغاالعصرا-أ

انتقائيةبصورةنتابعرلثصاأعيننانصبالمخططهذامنالثانيالقسملنضع

ماذا.التلموديةاليهوديةبياومرتالتلمودتاريخشهدصاالتيالتطوراتأهم

وابان0،5!حأولأ!ء")40الغاؤونيمبعصرالمعروفةالفترةأثناءللتلمودحدث

والعاشرتالسادسالقرنينبينأي،الشرقييناليهودسيطرة

التطورات،لليهوديةاخليالدالتطورصعيدعلى،الفترةهذهلثمهدتلقد

التالية:والأحداث

البابليالتلمودأصبحبحيثوالتدولن،والتنقيحالجمععمليةانتياء)ولإ:-

المرجعفهواليهود.حياةفيالهائلالنفوذمصدرتقرلباال!م!ابعالقرننهايةمنذ

تلكيؤلفآنهكما،الدينيالتقليدعلىالاطلاعشاءمنلكلبهالمعترف

التوراةلمضمونتجاوزهافيالتقليديةالدينيةللعقاندالموثوقةالمجموعة

تقولذلكوفي.المكتوبةالشريعةأوالمكتوبالتقليد""تكملة..إلىوتطلع!ا

ا:االيهوديةالموسوعة

الشعبتارلخفيجديدةحقبةببدايةيؤذنالبابليللتلمودالنهاتيالتنقيحإن01

علىالأهمالصاملبمثابةالحقبةهذهخلالبالذاتالتلموديصبحإذ،اليهودي

آنهمثلماوتجلياتها.اليهوديةروحتطورفيالأرتكازنقمنةفهو:التاليينالصعيدين

حافظهمعنكنايةاعتبروهالذينبمصائروالتأثرالارتباطعميقأدبياأثرايؤلف

3".الواقي

ال!المليهودالمركزلةالسلطةمصدزالبابليةامحاديمياتأصبحتثانيا:-

اليهودأنظاراتجهتواليهاالتلمودالآحكامالماثورالتفسيرصاحبةفهي.قاطبة

الحياةلحاجاتوفقاأحكامهتأولكآشالنصرتفسيرفيوالمشورةللرأيطلبا

التلموددشأسةازدهـارأنفيهشكلاومصا.المتبدلةالأوضصاعومتطلبات

وفرنسهواسبانيهوايطاليهإفرلقيهوشمالمصرإلىبابلصوانتشارها

العربيةالثقافةأحدثتهالذيالتآثيربفضلإلابلغهالذيالشآويبلغلموآلمانيه،

دضيافيالعرييةفالحضارة.الإسلاميال!المفيالمنتشرلناليهودلدىالصاعدة

سباتهامناليهوديةالقوفأيقظااللذينالرتيسيينالصاملس4آحدكانتالإسلام
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و!رزأسعد

لهاتدينالتيالفكرلةالنشاطاتوهي،اليهوديةالنشاطاتلبروزالوحيوأطلقا

والمثمرا.الرائعالإنتاجمنعديدةقرونمدىعلىبالفضلاليهوديةالروح

(.اليهودية)الموسوعة

فيهاولرعواالفاؤونيمإليهاانصرفالتيالتفسيرلةالنشاطاتأثمرتثالثا:-

الردودا.أدبب"االمعروفةالفقهيةالمجموعاتتلكالبراعةتمام

المدارسرؤساءكانالتيالأجوبةهيالردودوهذهس!ول(وله!3!3أسأ.)حعداأ!!س!أ

شتىمنإليهمالموجهةالآسئلةعلىردابهايبعثونالعراقفيالتلمودية

الطرف!ينبينالمراسلاتهذهتدعىلذااليهود.يقطنهاالتيوالأمكنةالنواحي

؟،5)ع!؟3(.س!+-لماوالجواباتلأا)؟لمهكالا،)ثهالاتالسؤ"أو"(والأجوبةالأسئلةابا

الشرعيالمعياربمثابةالتلموديالفقهوعلماءالغاؤونيمردودأصبحتوقد

البدءفيهؤلاءنشاطاتإلىالفضليعودكما.اللاحقةالآجياللدىبهالموثوق

مننسخلإيصالالعالميهودإلاالمبعوثينهـايفادالتلموديةالشرائعبتصنيف

المدارسجهودإلىبالإضافةهذا.المعيارلةالتفسيراتتسليمأوالتلمود

منذلكوغيروالحركاتالنقاطبإضافةالتوراتيالنصتوحيدجماالعراقية

ا"الماثورةا.تدعىثابتةقراءةأساسعلىالنصيستقيملكي،القراءةعلامات

لمنقولة.اوأ(لم!!5هس!علم،ع3)

التلمود.لسلطانمناوتةحركةأولهذهالغاؤونيمفترةشهدت:رابعا-

7،،،،،*!طأالمقرا".أوالتوراة""أتباعإلىنسبةكذلكسميتأ!!!!(3)+أفالقرائية

ا"عنانأصحابهموالقراؤون.الشفهيالتكراربمعنىا(اامشنامنالنقيضعلى

كتابفيا!العنانية)االثامنالقرنأواسطمنذبالظهورأخذواالذينداوودا!بن

،عنانتلميذ،النهاونديبنيامينمنههـاظهرثم(.للشهرستانيوالنحلالملل

واسحق،انيالهمدويوذعان)لأاالتفليسيا"(الزعفرانيوموسى،العكبريواسماعيل

)3(.وغيرهم)الدمفاني(القوميصيودانيال."(،)"العيسويةالأصفهانييعقوببن

منيجاريهمومنالربانيونأعداؤهايقولكماليستالقرائيةأنهوالمهم

إلىالوصولفيفشلهبسببا!عنان"لدىالشخصيةالنقمةوليدةالمؤرخين

مضادةحركةحقيقتها:علىإليهاالنظرينبغيبل.الجالوترئاسة

العناصربعضمنجذورهاتستمدفهي.الربانيينلسلطةومناوئةللتلمودية

:مادةتحت.االيهوديةالموسوعة"اانظر6ب

.،،!!م3أ(س!43+!!كله!أ3،+"!71105171"او50،".43!-ك!7
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والصهيونيةالتلمود

وعقائدالإسلاميالكلامبعلمالواضحتأثرهـايظهركماوالأسينية،الصدوقية

أطلقهالذيالقرائيوالمبدآ.حنيفةأبيمذهبعلىالفقه.وأصولالمعتزلة

البحثمباشرةث!ابنصها،والتقيدالتوراةإلىالعودةهو:التلموديينضد"عنان".

التأولل.واعتمادالأساساهذعلىوالتفسير

الرباني.التقليديرفضونوهمالقرائين،لدىشديدةمعارضةيلقىالتلمودإن

التاسع،القرنففي.التلموديينجانبمنقال!ميةبجملةالقرائيةانتصارقوبللذا

اليهودبينالدعوةانتشارواتسع.فارسبلادفيالقرائيةدعائمتوطدتمثلا،

اليهودجعلمماإسبانيه،وللغتمصرإلاالقرائية."عدوىا.انتقلتحتى

ولقدالقرائين.ومعسكر،التلموديأوالريانيالمعسكرمعسكرلن:إلىيخقسمون

نإحتىعشر،والحاديالعاشرالقرنينخلالذروتهاالقرائيةالحركةبلغت

صدالتلموديةاليهوديةعنللدفاعصت)298-429(ااالفيومي"سعدياالغاؤون

التجأكماالقرائية.معتقداتعلىالنقديةالردوديؤلفوراحالقرائين،هجمات

دعائمإرساءإلىالراميةمحاولتهفيوالإغريقيةالعرييةالثقافتينإلىا""سعديا

الفلسفيكتابهفجاء.عقلانيأساسعلىاليهوديةوالممارساتالدينيةالعقائد

الكلامعلممنوالعلىنسيجا")339(والاعتقاداتالأماناتاكتاببالعريية

لأعنفدعات!اتعزضرغم،بالزواليؤذنلمالقرائيةنجملكن.الإسلامي

أخذاالعاشرالقرنأواسطمنذاليهوديالثقلمركزنجدبل.التلموديةالهجمات

الأندلس.يهودإلىالعراقمنالتدريجيالانتقالفي
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شقرثاسعد

فى4لإسبااالعصر-ب

ونفوذهالتلمودلسيطرةفعلياتهديداشكلتقدالقرائيةالنزعةكانتاذا

عناصرهاستمد)القبالة(اليهوديالتصوفكبان،اليهوديةالحياةعلىالطاغي

الوقوفاستطاعحتى،الداخلمنالسيطرةتلكيفازعهوراحالتلمودمنالكثيرة

عشرالحاديالقرنومنذبازدياد.المتصاعدالنفوذومقاسمتهالتلمودجانبإلى

الانتشارفيأخذة؟!اثه؟؟!،(-ا"المتوارثالتقليد"ا)ومعناهاالقبالةعقائدنجد

منهمالكثيرلناهتصاممدارعشرالرابعالقرنمجيءعندتصبحلكياليهودبين

التعاليملتقتلنفس!اتصطفيالتياالممتازة""النخبةعلئوقفا!انتأنبعد

...الصالح..السلفعنوتلقيهاالسرلةوالعفائد

فهناكنفسها.التوراةإلىترجعاليهوديالتصوفجذورأنفيهريبالام!ا

فيأبد)عنهايقضرلاالتلمودأنكما،القديمالعهدأسفارفيجداغزلرةمادة

مانذكرالتلمودوالتوراةفيااا؟القبالةمادةعلىالبارزةالأمثلةومنالمضمار.هذا

المركبةوأوصاف،الهيكلفيأشعبارؤلاالتكولن؟سفرفيالخليقةقصةيلي:

فيوالنبوئيةالكشفيةالرؤىوتلك،حزقيالسفرمنالأولالإصحاحفيالسماوية

..عملمسألتيحولالصوفيةبالتأملاتمليءالتلمودأنكما.دانيالسفر

ولقول3!كالاء(6أحص!7د3.)،أ!؟!كااالإلهيةألمركبةؤ؟س!3*،لأ(س!ه3)؟،أ؟ث!ح"االخليقة

الأزمنةجماالشديدالاحتراسموضعكانتالصوفيةالعقائدهذهأن."إلا:أبشتاين

منخوفاالمختارلن،المرلدينمنقليلةلفئةإلابشرحهايسمحفل!ا،التلمودية

يؤديمصاالشاطى،للفهمتعرلضهمإلىالجئهاللدىبسره!االإفضاءيؤديأن

ا")4(.والهرطقةالشكوكيةانتشارإلىبدوره

".."المركبةبصوفيةملحوظااهتماماشهدالغاؤونيالعصرأنولبدو

ا!"س!ول()؟،5".ا"الهياكلباسميعرفصوفيآدبمنشذراتفهناك.و."الخلقية.

عنتتحدثوهيالغاؤوني!ا،زمنإلىتاريخهايرجعالسصاولةالحجرات01أو

يتحدثمثلصايرتادون!ا.أو3(ح!هس!34!،طعس!لم!)ط34المركبةإلى2"ينزلونالذين

225.صر.بقالسصالمصدر.(3"مم!أحولانظر4-
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والصهيونيةالتلمود

جانبوالىس!34!9(.)3"االفردوسجنةدخلواالذينالمتصوفينعنبالذاتالتلمود

الإلهي(القوام)مقاييسكوماه""ا"شيعوركتابيطالعناوالشذراتالروالشاهذه

"سفريأتيثم.الأندلسيحزمابنعنحديثنافيإليهالإلثصارةسبقتالذي

أثرأهمعلىكمثالالتلموديذكرهالذي3(!حمحط!ع!ل!لمس!3=الحلقكتابا"يتزلراه

.الفترةتلكإلىعهدهيرجعصوفي

كبارمنوهو0127(.)توفينخمانيدسا"ا/موزسنجدعشرالثالثالقرنوجما

وتعاليمها،القئالةلأا10عقاتدلنشرواسعةجهودايبذل،زمانهفيالتلمودعلصاء

اليهوديةصميممنهيالصوفيةبأنيعلنلكن،التلمودينفوذهخلفولحتمي

الصلب.جوهرهاوفي

الرابعالقرنمطلعجمابأتيا"القئالة""تطورفيالرتيسيالمنعطفأنعلى

ل!(،5دة،االإشراقكتابب"الزوهار"الشهيرالكتابظهورمنذعشر،

التوراةأسفارعلىوالتعليقالشرحشكليتخذ-عارفوهيقول-كماوالزوثار

أما.الإلهيةوالوصاياالتوراةلرواياتالخفيالمعنىعنيكشفلكيالحمسة،

ذاتهافهيوالإشراقيالنورانيالكشفلتحقيقالزوهار".11يستخدمياالتيالطرق

إلىالأولىحروفهاباختزالالآربعالطرقتلكسميتوقدالتلمود.فيالمرصودة

التفسيرهي:الطرقهذه!بالعكسال!محسأوع(ول"!5)3افردوسا"الفظة

المكئفالشرحيوالدرس)ي!حولس!ول(،ااالرمزيالتأوللواص!ع(،3كاط)4الحرفي

)403(.ا!جماالصوالسرو"ا،س!!()،أثالا3

ماننسىأندون)3(،الطرقهذهفحوىإلىعجلعلىالتعرفمنهـانعولا

"لأجسدويعتبرهاالتفسيرجما"الصوفيالسر"اطرلقة"الزوهار"ايمجديلي:

الجسد.ذلكروحا"41الخفيةالأسرارتؤلفبينما"أ،التوراة

مبدآمعتمشياوذلكحع(3:)،كاوالأشياءالألفاض!لم!انيالبسيطالفهمأ-

التوراةعباراتمنعبارةأنآبدايحدثالماالتلمود:يذكرهالذيالأوليالتفسير

"+الحرفيمعفاهاحدودوراءهـاإلىعمليال!صافرت

الدلالاتاكتمث!افعلىالطريقةهذهوتقوم:التلميحح،،أص!ول(أو)2الرمز2-

تلكاعتبروافقدظاهرها.فيالسطحيةوالعلاهـاتالحروفبعضفيالمتضمنة

المصدر+ه"!ه!ول،انضلر.التلموإعنادرشت!ا(اعصنوئيلمفالةعلىذلكفياعتمدنا5-

.ا-618صال!صابق،
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رروقأسعد

وآبوضوحمذكورةغيروقوانينشرائععلىتدلبانهاوالعلاماتالحروف

هذهتطبيقجرىوعندما.الصياغةحديثةآوتقليدياموجودةإمالكنها،تفصيل

نمطآو"ا،الاصطلاحيةلأ"الحافظةمننوععنهاتولدوآشمل،آعمبشكلالطريقة

أحه،كالاء(.)+هكاالرومانالاختزالكئابيدونهكانبماشبيهالاختزاليةالكقابةمن

وضعتمولذلك.المخطوطةالنسخهوامشإلىوالملاحظاتالنقاطآضيفتثم

بطريقةللنصحفظا33*لاإ(،حه)؟4بالمازورةالمعروفالقياسيللنصالأساس

سية!دبلوما

الغابرالزمنفيكانلماالوعظيالتطبيقأيد!س!!()؟5:المكثفالدرس3-

علىوالتاريخيةالتنبؤلةالمعطياتوتطبيقالأتي،وعلىالقريباالماضيعلى

غريبنوعقيامإلىبدورهأدىممااوهذثالأشياء.للأموروالفعليالراهنالوضع

الرمزية،والحكايةالشعروالى،الجدليةالوسائلجميعإلىتستند،الموعظةمن

ثغيرها.والأساطيرالأمثال،المآثورة.والأقوال

شجعمماوهذا.الخفيةوالأسرارالمغلقةالطلاسمبمعنى)403(السر:4-

يدركلمالعلماهذلكنضاص!3(3أح.)س!حولص!أحثهالسريأوا"الخفي"العلمقيامعلى

المستحدثةالأفلاطونيةمنكلفيأصداؤهترددتبينما،القليلونإلاأسراره

شاردةورؤىخياليةشطحاتعلىانطوىفقدوالهرمسية.والقتالةوالغنوصية

الثيوصوفيةعناصرفيهواختلطت.العالماهذنطاقعنالخارجةللأشياء

الشياطين.بقصصالملائكةوأخبار.بالميتافيزيقيا

الكشففييمعنأو،عليهيضيفئمالتلمودمنالكثيريستقيالزوهار"""اإن

القرنمطلعحتىاليهوديالصوفيالتقليدخلاصةوهو.الصوفيمضمونهعن

خلفتقبعهيبللاالسحر،مفعوللهايصبحوالحروففالأعدادعشر.الرابع

لانحوعلىأ-15()منالأعدادتلكبينالجمعولمكن.والخليقةالكونتجلثات

بفكرةيتعلقمافمنهاتلموديةجذورإلىترجعالتيالزوهار"2!2تعاليمأما.نهائي

موقعهفيالهيكلوقيامفلسطينإلىإسراتيلبنيوعودةالمنتضلرالمسيحمجيء

اللهتزودالذي"االتصميم"اأو/!ا"المخططهيا"الزوهار؟انظرفيوالتوراة.القديم

آفعالوكلالممكنةالعوالمجميعشيء:كلتحويالتوراةلأناالعالمخلققبلبه

وراءهاتخفيعلامةأونقطةوكلشيء،إلىترمزفيهاكلمةكلبللا.الخلق

عظيما.سرا
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رالصهيونيةالتلمود

يتجلىماخيريتجلىالزوهار)ش(عقائدوبينالتلمودتعاليمبينالتطابقولعل

التوراةأحكامبيه!أو،العالمويينالتوراةبينالمرجوة""المطابقة11تلكفي

التوراةأحكامالتلمودأحصىفقد.البشريالجسممنهايتركبالتيوالأجزاء

ماأي،النواهيمن365والوصاياأوالأوامرمنأمرا248تضمواعتبرها

والإشراقيونالتلموديونإليهرمزمااوهذ.ونواهأفامربج!وصية613مجموعه

3=ج+15-ي-002-ر+004=)ت!!+!+"ترلجا"بلفظةالجملحسابفي

عددوبينوالنواهيالآوامرمنكلعددبينالمطابقةإلماعمدواثم-613(.

بانالقولإلىتوصلواحتى.الإنسانجسمفي)365(والمفاصل)248(الأطراف

المفصلأوالطرفطرلقعن.يؤديخرقهاأوالوصاياهذهمنوصيةكلمراعاة

وشعكسالأنوار،عالهـأفيمماثلفعلردإلا،البشريالجسمفيلهاالمكابل

قاطبة!الكونعلىبالتالما

علىاستحوذتلكنهاوالمنشأ،الأصليهوديةليستوالعقائدالت!اليمهذهإن

يقولذلكوفي.اليهوديةالجماهيرلبوخلبتاليهودمنالمثقفينعقول

اليهودعلىالزوهارامتلكقصرهايصدقلازمنيةفترة""خلال""أبشتاين..:

للوحيوالتلموداالتوراةبعد،المقدسالنالثالمصدروأصبح،وقلوبهمعقولهم

حلوا،حيثماإسبانيامنالخروجلدىمعه!االيهودحملهثموالإرشاد".والهداية

لوريا"""إسحقكانحيثعشر،السادسالقرنفيصفدمدرسةإلىفوصل

فيبقسطهوالإسهاملاستقبالهيستعد)اري(بالآسدالملقتا-1572()514

والتطوير.الشرح

خلالمنتجلىفقدعنهانتحدثالتيالفترةفيللتلمودالثانيالتأثيرآما

والمفسرلن.والشراحالربانيينيدعلى)الحلقا(اليهوديالشرعتفور

ثلاثة:هيالقرونتلكإبانالتلموديةاليهوديةمجرىفيصبتالتيوالروافد

-الشرعية.القانونيةالمجموعاتأوالمصتفات2-.التلموديةالشروحاتا-

ح"(.)كاكاوله"3.والردودالأجوبة3-

اليهودية-المصالرقولحد-علىا"أميرها"اوجدتالتلموديةفالشروحات

0401-5011(ترويبلدة)من"إيزاكبن""سولومونالرلانيبشخصفرنسهفي

.253(ص،بقالسالمصدرا،أبشتايننظرا).للتحبب"(ثه3)أ،ا"شياا3"ربلملقبوا

بكوببزعامةعشرالثامنالقرنفيالتلمودعلى)الإشراقيون(4الزوهارلونا"اانقلب)*(-

وئةمفحركةرأسعلى)بولونيه(بودوليهفي755!ع!امظهرالذي17()1726-او/فرانك

المنتطر)المسيحبمثبةنفسهفرانكاعتبرشقدبالقلمود.رللتمسكللرل!نيين
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ركأوقأسعد

غفىفلا،الكاملللتلمودمسهبشرحبأشهرمقرونا14"(راشياسهـاآصبحولقد

الشراحمدرسةذلكآعقابجماونشأت)*(.وطلابهالتلمودلأساتذةكمعينعنه

بهؤلاءيعرفإذ،وتفسيرهراشيشرحعلىوالهوامشالحواشيأضافواالذين

بهاقامواالتيالإضافيةالشروحأوالإضافاتإلىنسبة،،ث!؟ثهأم!30+،،

واتسمعشر،الثالثالقرننهايةحتىهؤلاءنش!اطامتدكما)؟،هآ،30+(.

لتحليلمصاثلةجما،النقديوالمنيجالجدليةالطريقةباعشمادوتعليقههـاشرحهم

الشرلعةصباغةآو،الجديدةالمبادئثاستخرا!،منطقياتحليلاالتلمودعبارات

وتحديثها.التلمودية

لمصارتقدالإسبانيةالمدكأسةنجد)الحلقا(،الشرعمصتفاتإلىنأتيوحين

عصرإلىالعائدةالفقهية!المجموعاتعشر.الحاديالقرنخلالبعيداشوطا

الحباة.ومتطلباتالتعليمبشروطتفيلكينظرإعادةإلىتحتاجباتتالفاؤونيم

الواقعة)ءولححداسأ(لولمميانابمدينةاليهوديالفقهيالمعهدفيتخرجواالذينومن

)1301-االفاسييعقوببنإسحق01:غرناطةمنالغربوالىقرطبةشرقي

التلموديالتشرلعفيمؤلفاالأصلالمغربياليهوديهذاوضعفقد،115(.

الفقهيةالأحكاممعظمفيهواستخرج)!)،5؟ح!)ثهي!("الفقهب!كتابيعرف

الفاسي.""إسحقأيديوعلى.مختصر"..تلمودبمثابةمصنفهجاءحتى،التلمودية

الثانيالقرنفيالتلموديللفقهمصنفأهمصاحب"لأ،ميمونبنلأاموسىتتلمذ

ا-4012(.)135عشر

القرونفيالإقطاعيةبروحكانللتوراةاا"راشياتفسيرأنهوإليهالإشصارةتجدرمصا)*(-

يستأثرمفلوهفاك.النصإلىأص!افهاالتيرالمنمقيةاللفويةافييضت!اترغم،الوسطى

وراءال!امنالسبببأنيرىفهو.التوراةمنالأولىللعبارةوشرحهراشيتفسيرفيباهتصامفا

فالهتاللهأنوبما.إسرائيلبنيإلىالمقدسةالأرضإعطا-لتبرلرهوالخليقةبقصةالبدء

يفسبكصا.فيههويرغبلمننصيباليكونلمالتهذامنجزءأفيتعيينفباستطاعته،ال!لم

التكوين.سفرمنبدلابالشريعةالابتداءعلي!ا!انالتوراةب؟نالقولراشيإلى

الانفاه.سشرعىراشىتعلثقفىالأفقصيق2"الا:لقولهالتفسيرهذأعاوماف!لك"العلة5
----ء.سهـر.هـصا

."فلسطين"ا.امتلاكفياليهوديبلزعميفكرراشينجد.ال!المخلىعنالفصيتحدثوبينصا

لهيحقولذاب؟سرء،ال!الميما!اللهبأنيبرهنفهـوالسصأئدالإقطاعيالعرفمعمنهوتمشيا

انطر:ا.لهيصيبكصأأوي!ثصاءلمنالأرضمنرقعةآوقصةيعطيآن

-حأمح33هع،+6+:3511لا3؟ا!ا!ءك!1.450،!"34أا!ح+ا3"3ءلمأح(ثهأ+ه53ء"،0ا4

+ء3أ!،+ع،ول!+لىأ،5+4!مأأأ5لأا،(ي!5)أ*"أ،أبم"!+ثهلأأ4*أ،)5(لألأ)،

ل!س!*35!م:او66).".6-5.

184http://www.al-maktabeh.com



لصهيونيةواالتلمود

ادإعدفيا-0118())07سنواتعشرحوالي2ميمونابن."موسئصرف

هذاعرفوقدألمإ(،ءول؟3)؟كا!ه+"التوراة."تثنيةعنوانتحتالشهيرمصنفه

البالغأسفارهإلىنسبةااهحزاقا)1"يد3"القويةاليد"أباسمالعبرلةفيالمصنف

ا"إسرائيلويقول.مؤلفهمنليستالتسميةهذهبأنالعلممعسفرا(،14عددها

يليماااالدينيةميمونبنموسى"امؤلفاتعنحديثهمعرضفيثلفنسونا!

:التوراةتثنيةصاحباعتمدهالذيالأسلوبعن

للمفاقشةالمجالوإفساحللموضوعالعرضهيالتلمودطريقةكانت!هـاذا

،المشكلاتآغلبفيترجيحدون.المختلفةوالأراءالمذاهبأصحاببين

حكماولحكمالموروثةالتفاليدوعلئ.عقلهرجاحةعلىيعتمدكان3""موسىفإن

تفصيلايفصلبك.مناقشاتغمرةفييدخلولارواياتيجمعلأوهوفاصلا.

آشانيدإلماآومصالرإلىيشيرلأنراههنافمنمبينا.صريحاحكماولحك!ا

جوهرهيالمذاهبليستإذالتلمود،أحبارمنالمذاهبآصحابإلىآو

(.)ل!يبحثهالمالذيمماالموضوع

والقوانين""الآحكامفييبحثكفابهو-ولفنسونيقول-كما".التوراة.(تثنيةإن

اليهودقرائحآنتجتهمدون"!أعضمايعتبرهمنوهناكإ.التشرلعيةاوالمصاملات

النسخةآما53(.ص،نفسهالمصدر،ولفنسون)انظر:13التلمودتدولنبعد

ال!مصابعالقرنإلىتاريخيافيرجعالبابليللتلمودميمونبناعتمدهاالتي

مصنفهفيالفيلسوفهذاانتهجهالذيالعكلانيالمبدآأنولبدوللميلاد.

التيالشعبيةالعوائدجميعمادتهعنيقصيجعلهالمشفابأسلوبالمكتو!

الخرافاتإلىجذورهافيتمتدلكنهاالتلمود،زمنعلىالشريعةمنزلةفيكانت

عنالتلموديةالمعتقداتتلكيخذففهو.السخيفةوالتصوراتالشائعة

الشرا!،منكأسينجرععنيمتنعونالتلموديون!انإذ،المزدوجالعددشؤم

علىينطويلاالزوجيالعدد"3بأنلاعتفادهم.الطعاممنصنفيزتناولأو

الخطر)7(!والشؤم

التيالذروةهو"2ميمونبن"اموسىلدلىوالعقلانيالإنسانيالمنحى!انوربما

يتلخصلديهالألمصاسيفالموقفوالتلمودفي.اليهوديالفقهتفورإليياوصل

ذلك.منالعكسوليسالإنسانلأجلوجدتوالطقوسالشرلعةبانالقولفي

48.ص،السابقالمصدر.رمصنفاتهاحباته.ميمونبتاموسىاةولفنسوناسرائيلانظرح-

.235ص.بقالسصلمصدرا."5أع،ثه+جعرا7-
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وقرزأسعد

فإنهعشرالثانيالقرننهايةمنذالميمونيالمصثفهذامارسهالذيالتأثيرآما

برزوقد.التلموديللشرعاللاحقةوالمجموعاتالمصنفاتكلفيبجلاءيظهر

مصنفهفي)0128-0134(شرالم2بنا.يعقوبلدىوجهخيرعلىالتأثيرذلك

اعتمدحيث""،الصفوف"كتابأو!حمء3(لما+-!؟3)*اهـاطوريم""ب.اسفرالمعروف

بالحياةوثيقةصلةلهاالتيالشرعيةالأحكامتنسيقفي."التوراة""تثنيةعلى

الهيكل.خرابمنذباليةأصبحتالتيزالممارساتالشرائعتلكوحذف،العملية

المنطقي.وترتيبهبوضوحه)أدا+(ابا"الطورايعرفالذيالمصنفهذايمتاز

)8(:التاليةالأربعةالأقسامإلابتقسيمهواضعهقاموقد

الشرائعلتضمن53(:،احكأ؟حألألأثه+أس!"+-!الالاثه5آاأا-)حآلىالحياة"اسبيل-ا

والمواس!ا.والصلواتوالأعيادبالسبوتالمتصلة

قوانينوليتنا:،ا!353(!س!3،اح+-!"حثهم،5ك!ولالناهس!-)س!!4لمعرفةاأستاذ7-

وقواعدالمنهولات،منوالمحرماتالمحللاتوبيان،الذبحوطرلقة،الأطعمة

اد.والحدالحزنوقواعد،الختانووالوقفوالنذور،الصدقات

بأحكامولختص:(+س!؟ح-!؟ح"أء2!أ+-س!0،3ء،أأها-)!)ح+المعيناالحجر311-

الواجباتمنذلكوغيروآخكامها،الزوجيةوحقوق،والطلاقالزواجفيالنساء

.والحقوق

ة(حط"30لأأحيلا-!"أ513"لأاء؟+-!،3!حعع،!ا"همد11،+!4)،،أحأ-اءلمضاارصد4-

المدنيةالقوانينوفيهأنواعها،بجميعوالحقوقالمعاملاتأحكامعلىيشتمل

والوصيةوالوصايةالميراثأحكاميحوفيك!ا.المحاكماتوأصولوالجنائية

والتسجيل.والعقودواليمينوالشهادةوالتوكيلات

اليهوديةاللحياةدليلإلىبعدفي!اتحولقدالمصنفهذافإنغروولا

حياةعلىالمطلقةالسيادةصاحبعشرالسادل!القرنأواخرمنذآصبحو

-؟57)(لم)488كارو."."يوسفالأصلالإسبانياليهوديطبعأ565عامففياليهود.

البندقية.مدينةفي".(المصفوفةالصاتدة"ا)أيعاروغا..شولحانبالمعروفكتابه

ا.ا"الطوراكتابفيأشر.ابن"يعقوبوضعهالذيالتقسيمذلكا!ارو"!اتبعوقد

المعاملاتفياليهوديةللطوائفالرسميا"الكتابأصبحأنكتابهلبثفما

الشخصيةالأحوالفيالشرعيةالأح!ام2كفاب:فيوردتكصاالعربيةالتسميةاعتمدفا8-

السصابهت.المصدر2،للاسرائيلييى
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والصهيونيةالتلمود

القتالة.فيصفدمدرسةإلىينتميكارو"2..يوسفلكن"(.المختلفةالقانونية

)9(.قليلبعدالموضوعهذاإلىنعودوسوف

يهودبينبارزةتطوراتتشهدالفترةهذهنجد"اوالأجوبة"الردودصعيدوعلى

عهـدهالردودأدبيدخلعشرالثالثالقرنمطلعففي.وايطاليهوفرنسهألمانيه

الاستجابةبضرورةالغربفيالتلموديينالفقهاءلدىالنزعةوتشتد،الكلاسيكي

سلطةتأخذكما.الخاصةوالأوضاعالتطوراتومسايرةالعصرلحاجات

والازدياد.الاتساعفيالربانيين

الصوقيةتأثيرأ!ممجالايفسحلمكارو..".يوسفالقبايىبان26(أ)ص.أبشتاينإ.يؤكد9-

يقدمارلهاوحىالذيهوالصوفيالباعثيكنوإن.والتنسيقالتصنيففيالفقهيعملهعلئ

يتحكمأناستطاعالشهيرالقباليهذابانالاقتناعالصعبومن.النوعهذامنعملعلى

الفقهية!نشاطاتهعنكلبإبعادصادرجةإلىالصوفيةبتجاربه
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التلمودية،السيطرةذروة-ج

الحياةعلىللتلمودالفعليةالسيطرةبدايةيمثلعشرالسادسالقرنإن

بولونيهجمامميزا،طابعاالسيطرةهذهاتخذترقد.الشرقيةأورولهفياليهودية

جمعهالذيفالمصنفالتلمود.لدراسةمركزابولونيهآضبحتإذ،الأخصعلى

بصورةاعتمدعشرالسادسالقرنمنالثانيالنصففيكاروا!ايوسفاووضعه

عملهفجاء.الإسبانيةللمدرسةالتابعينوالفقهاءالثقاتأحكامعلىرئيسية

السائدةوالتقاليدالشائعةالعاداتإلىيلتفتولمالسفاردي،".للمنهاج."تجسيدا

جعلبولونيهالىاليهوديالثقلمركزانتقاللكنالاشكفازيين.اليهودأولمصاطفي

الواردالنقصبتلافييهتموناالآشكنازا11والربانيينالتلموديالفقهعلماء

ا-1572()052إيسرلز"ا".موزسولدعىأحدهمفقامعاروخ.(."!الشولحانجما

"يوسفمصنفإلى"ا!الأشكنازيبالمنهاجالمتعلقةوالملاحقالهوامشبإضافة

الكتابطبعاتمنطبعةكلفيوالإضافاتالهواصثىهذهتظهروصارت12.كارو

فصاعدا.ا578منذ

التلموديالمصتفلهذاالموشعةالصيغةصدورعلىقرننصفيمضفلم

هذايومناحتىيشكلوأصبحاليهود،لدىالجامعالقبولاكتسبحتىالفقهمبة

إلىأدىفقدتأثيرءأما.اليهوديينوالعرفللشرعمنازعبلاعليهالمعولالمصنف

الشكلياتقوالبفيالفقهوتحجير،اليهوديةالديفيةالممارساتتجميد

.الجامدةالشرعية

لنشاطنهائيااحديضعلمعاروخا!ل"/الشولحانالأمراستتبابأنعلى

هؤلاءسيطرةكانتعشروالثامنالسابعالقرنينففيوالريانييه!.التلموديين

اشتدتكماالتلمود.ا.نير3دااليهوديالعقلإخضاعمنوتمكنواأوجها،في

إجراءعلىالنورانيةبالأسرارالعارفونوعكفوالمسيائية،القباليةالنزعات

.استرجاعولدايةالخلاصبقربايذانا.والعجائبيةالمقدسةالسنةحسابات

.الغابرةالأمجاد
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لصهيونيةا؟دلتلموا

أورولهفياليهوديةالجصاهيرإلىسبيلهاوجدتفقدالربانيينسيطرةأما

نإبلفقط،ذلكليس)*(.التلموديةارسوالمدالتعليمطرلقعنالشرقية

فيالأثرأبعدله!انوتدريسهالتلموددراسةفياتباعهجرىالذيالأسلوب

نوعهمنفرلدنموذجتخريجوفي،العقولعلىالتلموديةالسيطرةترسيخ

.التلموديلليهودي

باسمتعرفكانتالربانييناكاديمياتفيالتلمودلدراسةالشائعةفالطرلقة

منفيهاتوسموهلماكذلكسميتوربماأصلا.افلفل!ااوتعني9)اح()الما"!بيلبول"ا

لإيضاحتكفيلااللغولةالفذلكةهذهلكنالتفكير!لحدةوتقولةللذهنشحذ

اعتمادمنالرتيسيالغرضهوفما".الفلفل"احباتأحدثتهالذيالبعيدالتأثير

..الفلفلية"!الطرلقةعنغرايزل.."اسولوموناليهوديالمؤرخيقولالطرلقة؟هذه

يلي:ماالتلموددراسةفي

سواء،القدامىالحكماءبانالقائلالافتراضإلماتستندطرلقة!انت"لقد

عليه،الشروصاتكتبواالذينأولئكمنأمالتلمودفيذكرهميردالذينمنكانوا

فيخلافايعدوكونهلاخلافهمفيان،الرأيفياختلفواواذاالخطأ.عنبعيدون

الفروقاتلإزالةتصلحجدليةوسيلةعلىالعثورفهيالطالبغايةأماالظاهر.

الذينومعظم.الشكموضعكانالأساسيفالافتراض.الخلافاتوتسولة

كتابفيوردتالتيالأقوالمنبعددابيرغراألمر"االإصلاحياليهوديال!اخاميستشهد)*(-

فيالجامحةاليهوديةالرغبةعلئللتدليلااوالدينيالاجتماعياليهودتارلح!4:عنابارونااصالوا

:الأقوالتلكمنأمثلةإيرادالمفيدمنكانوربص.المعزلأوالغيتوجدرانداخلالعيش

،باليهوديالموتعقوبةإنزالاليهوديةالمحكمةحقمنيكنلمحيثبولونيه،فيوحتئ01آ-

جانبمنتشجيعالقي-الفانونقنصفعنتارجو!اثيجراء)!ولأ؟ح+لاط(-يالشحل"ا10فإن

ا.لورلالمصولومونلأمث.الربانيةالسلطات

هذاتبئيأنومعالغيتو.حياةلتنطيمعام!انونأولسنالبرتغالفي1412عتمتم3ب-

قاسية!نتالرثيسيةموادهفإنالبلاد،يهوديمثليهوديوفدطلبعلىبناءجرىالضنون

!!امةعلىطوللوقتمضيبعد،تحتفلاليهوديةالبالية!نتاوهـانتوافيروناوفيللفاية

.االبوريمعيدغرارعلىالمناسبةهذهفيسنويبعيدالغيتو،جدران

ايانقرطبةأوالقاهرةفيسردينبا.فيأرالقديمةالإسكندرلةفياليهوديالحي2"إنج-

الربانييزإنيفالوالحق.النقصعقدةأوالميضعةعلىدلالةأيةيحمللمالوسطىالقرون

علىوشعائرلةعمليةلأسبابوالعزلةالانفصالعلىيصرونكانواالقرائينولعضالتلموديين

راجع:إ.سواءحد

ع*)س!-!كاح:!ء!!ااولأي!،ع+!3ي!أ+ه،5،3لمالىأ،4+113+ح!،"69:،!؟*،،"!ولس!ولح04،

لاأ4لأآ3+اا+لمااحك!طع،،ه)"؟
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بصحت!.مشكوكالافتراضاهذأنيعرفونكانواالفلفلبطرلقةاستعانوا

إلىيرميكانمابقدرالفروقاتإزالةإلىيهدفيكنلمالغرضأنوالواقع

ينطويالتيالصعبةالحجججماالنظرتعميقلهيتسنىلكي،الطالبذهنشحذ

اتا")15(.بالذالتلموديالنصعليها

اليهوديحياةعلىالربانيينوتسلطالتلمود/1ا!نيرعننتحدثكناوإذا

لنيراليهودخضوععلىقاطعةبصورةتؤكدعديدةشياداتفهناك،وتفكيره

وقيامبينهمالتنويرحركةظهورسبقتاالتيالقرونطيلةالربانيوالتقليدالتلمود

يأمرهمنفسهفالتلمود.الحديثالعالمجماالدخولعلىأجبرتهمالتيالتطورات

نألناسبقوقد.التوراةكلماتمنآعلىمنزلةجماالريانيينكلماتبإحلال

علىحريصاكنبني،"يابقولها:اليهوديتناشدالتيالتلمودبعباراتاستشهدنا

تحويالتوراةأحكاملأن،التوراةأقوالعلىحرصكمناكثرالكتبةأقوالمراعاة

لنفسهيجلبمنهاواحدةينتهكمنفإنالكتبةشرائعآما.والنواهيالآوامر

.،ح!!+(.ال!ولالألماع14.9،162)و."لموتاعقوبة

التقليدأنمفادهكلامانقرأول(30ثا3!+)،ا!،44،أااالسنة"ارأسسفروفي

)سفرجماا"المشنا"اأنكما78(.صأ،)91التوراةلشريعةمساوالشفهي

الصارمالتقيدأوالقساوةا"إن:يأتيماعلىينص587(صب،88:سنهدرين

"ا.التوراةإلىبالنسبةمنهآشدهوالكتبةبتعاليم

مائيراا:31الربانيقولعلىيعلقونالربانييننجدأيضاالسفرهذاوفي

15:العدد)سفرإليهيلفحمنهوهذابتدريسها:يقومولاالتوراةيدرسا!من

دنبها.النفستلكتقطعقطعا.وصيتهونقضتالربكلاماحتقرت"لأنها31(:

هوبذلكالمقصودأنقائلاالموضوعفيبثقلهيلقي"اناثانا"الرابيلكنعليها!".

إثماتقترففإنكالمشناإلىتلتفتولاالتوراةتدرسأن21:التوراةوليسالمشنا

شروحاتبدونصحيحافهماالتوراةفهميمكنلاإذ،التوراةأعطىمنبحق

ب(.99)سنهدرين".وتفسيراتهالمشنا

،1151أيضاسنهدرين)سفرمن!خرمكانفيفيقولاحسدا!ااالرابيأما

لما)تبعاا"الإلهيةالعزةعارضفكأنهمعفمهحكمضديعترضمن!"إن755(:ص

يلي:ماانظرا-5

-3اههه،+وللا!!ك!احي!:11ولأ+أ3/+هآه"أحلىللاس!311-6+ه!عكاس!ث!،لألأ!سا-+،أ،54أ*س!اس!5،"أح

ا!4،كهس!ا3ثا،ولس!،5،47،اص!!!ثطآ؟،15(ع!9،+أ33،ولهاألائاح)ث!3ا؟لاعولهأ،!حا3لأأس!أحهآه

،ء5+س!*ول4!)أ؟عا؟")ح.6491،4.")453.
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لصهيونيةوا1لتلموا

منإناا:قاتلا12حنينارابيابنحنا32الرابيولستطرد9(.26:العددسفرجما!اء

13(.02:الدد)سفرا"الإلهيةالحضرةمعت!اصمقدفكآنه،معلمهمعيتخاصم

فتنسباالألهة.مصاف!بالتلمودمعلميلتجعلالربانيةالأقوالتتوالىوهكذا

الخطأ.عنالعصمةيشبهماإلي!

نجدهاالتيالتشبيهاتتلكمنأحبارهبل!م!انالتلمودمنزلةعلىأدلوليس

بالماء)11(.التوراةيشثهونفالربانيونالتلمود.أسفارمنعديدةأماكنجما

التشبيهاتتطالعنا.؟حء3!لأا(س!؟3903،+أ)136الكتبةبسفرالمعروفةالمقالةوجما

التالية:

بالنبيذآشبهوالغفارابالنبيذاأشبهرالمشنابالماء،أشبهالتوراةانا

هيالشرلعةإنمعا،والأصنافالكتبهذهعنالاستغناءيمكنفلاالمعطر.

هذهعنالاستغناءيمكنفلا،بالتوابلأشبهوالغفارا،كالفلفلوالمشنا،كالملح

أيضالأ".الأصناف

معظمجماذكرهيردقولا602(صآ،)33اامتزلاا"باباسفرجمانقرآكما

الآتي:النحوعلى،وعربيةآجنبيةمن،التلموديةالمقتبسات

يستحقلافضيلةفعلفقد)وحدها(التوراةلرسرمنآنالتنائيم:تعاليم"امن

أماعليها.ي!افأأنواستحقفضيلةفعلفقدالمشنادرسومنعليها.المكافأة

دائماارجعواذلكومع.آخرىفضيلةأيةدرسهاطرلقةعلىتسموفلاالغقارا

11)12(.الغقاراإلىرجوعكماكثرمنالمشناإلى

"اديميالرابينجد916(صآ،35:الأوثان)عبادة."زاره"عابودهسفروفي

بقوله:3،الخمرامنأطيبحبك"الأن2(:ا:الإنشاد)نشيدعبارةعلىيعفق

سيديايلي:بصا،اسمهتبارك،القدوسالواحدخاطبإسرائيلبنيجمع"إن

الشرو!اتإن)أيا"التوراةخمرمنلديأعذبأحبائككلماتإن!الكون

الشريعةلأن،المكتوبةالتوراةكلماتمنأثمنهيوالربانيينللحكماءالشفهية

هه)(صب،)91إياهالسفرفينقرأكمالها(.وتتمةللمكتوبةتكملةالشفهية

25(.صآ،7سنهدرين)سفرفي7رقمالحاشيةانطرا-أ

أعظ!االغضارادراسةتؤلفكيفإذ.القولهذافيالذاتيالتناقضرصكلنالتلموديتساءلا-2

مناكثرالمشناإلىدومايعودأنالضلبيفاشداستدراكذلكعفابفييأتيثم،فضيلة

اعتبرز!انهفيتعلي!اإلىمردهالتذأنهوايوحفاناالرابييقدمهالذيوالتفسيرالغمارا؟!

لذاالغصارا.إلىوشجهونالمشفاعنيعرضونالنال!رجعلممااالمشفا.منأسصالفارا

الغصارا"ا.مناكثرالمشناإلىدائصاارجعواذلكومعا:بقولهالآولتعليمهاستدرا!
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يقسمآنالمرءعلى"اينبغينصه:هـا!انيلايا)بن"اتنهومالرابيلسانعلى

للمشنا،والثاني،للتوراةالأولالثلثفيكرسآقسام،ثلاثةإلىدراستهسنوات

للتلمود"ا.والثالث

بناحاجةولافيض.منغيضهيالتلمودعلماءعنالمأثورةالأقوالهذهإن

اليهود،عقولعلىوضعهالذيوالنيرالتلمودتبوآهاالتيفالمنزلةالمزلد.إلى

وقوفإبانمظاهرهاأجلىفيتطالعناكلهاهذهالتلمود.سيطرةأخر:ولكلام

الحضارةلتآثيراتمنهمالمثقفينوتعزض،الحديثالعصرعتبةعلىاليهود

ضدبثورةاقترنتالعصرلتحدباتاستجابتهمإنحتىالتنوير.وآف!ارالعصرلة

وطغيانه.عبوديتهعنللف!أكراحدأنفيودائسةجرلئةومحاولةالتلمود،

ألم.والأمثلةالاستشهاداتمنبمزلدوالإتيانحاولناماإذاالأمربنايطولوقد

بداية-وعندألصانيهفيعشرالثامنالخ!رنآثناء."مندلسون"اموسىدعو!تقرن

وسلطانهالتلمودسيادةضدالشديدالفعلفدمنبنوع-لليهوديةالثقافيالإحباء

بمفاسبةا"مندلسون/1كتبعشرالثامنالقرنمنالثانيالنصفمطلعففيالجاتر؟

منأجد"ا:يقول)9175(للمشناألصانيةترجمةمنالآولالقسمصدوكأعنالإعلان

الشعبأنالمؤكد)ومنماشعبفيالعقولخيرةبأننفسيإقناعالمستحيل

عديدةقرونطيلةنفسياشغلتقد(الجيدةالعقولجمانقصمنيشكولااليهودي

المألوفغيرالاجتهادإن.والتفاهاتالحماقاتإلايحويلاسواهدونواحدبأثر

يعكفونرآيتهمطالماالذيالشرقيوالحماس.الدراسةهذهعلىبهيكتونالذي

العثوريستطيعالعبقريالرجلبأنلييظهرانةمعينةمساتلفيالمجادلةعلىبه

ا)وا(.االعلممنالنوعهذافيالكاملقوتهعلى

التلمودمنمختاراتبترجمةسنواتبضعبعدقام".مندلسونا"أنوالحق

دزاسةجرتمتىتجنىافادةيرى!انالتلمودمنموقفهلكنوالمدرالثر

مثلما،مرفوضة""..الفلفلطريقةيعتبرنجدهبينصا.الصحيحالنحوعلىالكتابهذا

الانحطاطمثالالصرلقتانفا.بالشططمقرونةالقباليينمغالاةهي

الفهموبيناليهوديةبيىتفصلالتيالهؤةتلكعنتكشفانزكلاه!ا،والإسفاف

السليم.الإنساني

لي:الفالمصدرعننقلى9؟ا-

ال!-ا3؟ح)عول.ا1ل!حع:مث!+ااعهأم2أ،4فىهنم؟،حلا40+-احلع311*،أ*ءأكهطأل!س!أ،وللألم4+!

لاس!م"5حاغولول،الماحس!3+أث!ح،+علا+يع.741-و8241،،1(ل!ء3؟س!ئاأول+هح:س!))5س!،عأ*ا؟كه

2+31أالاأءه-أ"س!)أ2أ5،أ:لا5!!،ا!س!اس!3.لثاثهلأ+س!3أء،ثهئأ!اأ7حم3ألا،!مس!9،3!أحم5أا.)و37)،

!.2أ-22.
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والصهيونيةالتلمود

الذينمن7(-وهووللما)2زونز"ا"اليوبولدنجدعشرالتاسعالقرنمطلعوفي

أ!لألأ(3+س!53أم*طحس!54دالأ)5!،+دا،+ء4."اليهودية."علمدعائمإرساءفيآسهموا

9181(أبرلل،،نيسان)6رسائلهإحدىفييكتب-الحديثالعصرفيودراساتها

يلي:ماالإصلاحيةالحركةعنلأ"اهرنبرغصديقهإلى

)عمليةبكاملهاالمسألةعلىللتصديقهناكسلطةتوجدلاآته".طالما

إلىامرئكليعمدسوفبل.وشأنأهميةذوشيءيحدثفلن(،الإصلاح

قبلمابعملالقياميمكنولا.البلادةدرجةإلىوالإسفافمصلحاانفسهتنصيبا

التلمود".)14(.بسلطانالإطاحة

التعرفإلىالفصلهذامنالأخيرالقسمفيننتقللكيالقدر،بهذانكتفي

المصالرفيالواردةوالأحكامالتقييماتخلالمناليهودعلىالتلمودتأثيرعلى

،المجاللضيقالشهاداتبعضانتقاءمنلابدأيضاوهناسواها.دوناليهودية

التلمودمارسهاالتي)الوظيفةبموضوعالصلةوثوقذلكفينراعيأنعلى

(.اليهوديةتاريخوفياليهودحياةفي

.152ص،نفسهلمصدرا-ا4

391

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رروقأسعد

4وأترهالتلمودوظيفة-د

منوالعلىتنسجوالتيالتلموددورعنالأقوالتلكاليهوديةالمصادرفيتكثر

بل،فحسبالسبتعلىإسرائيلشعبيحافظالما:التاليةلأاهاعامآحد11عبارة

عباراتتطالعنالذا)8918()15(.ااإسرائيلشعبعلىحافظالذيهوالسبتإن

اليهوديالشعبصانالذيهوالتلمود11بأرالتكيدمعرضجمالهاحصرلا

نجدبينما".وصانهالتلمودعلىالشعبهذاحافظممااكثر،عليهوحافظ

بقيا؟لقد:يعلنحيث.طفيفتعديلمعالقولذلكيرددأبراهمزا"""إسرائيل

".)6)(.اليهوديحياةفيحياالتلموديزالولاالتلمود،عبرالحياةقيدعلىاليهودي

وكيف؟القرونعبراليهوديةالحياةفيالتلمودمارسهاالتيالوظيفةهيفما

عالمايؤلفالتلمودكانإذ،اليهوديالعقلفيتركهالذيالتأثيرذلكنفهمأنلنا

الخارجي؟العالمعناليهوديعزلوملاذابذاتهقائما

"كان:بأنهالبابليالتلمودعنغرشس..".هاينرلخالألصانياليهوديالمؤرخيقول

الخمولعلىتغلبتالتيالدائبةالقوةوتلكالفساد،منصانهمالذيالأثيرذلك

التوقددائمالذهنأبضالذيالأزليالنبعذلكبللا،،العقليةالملكاتوتبفد

هذهأماومعلمها"ا.اليهوديةالأمةمرييهوالتلمودفإن:واحدةولكلمة.والنشاط

آحسنأثمرتلآنها-قولهحد-علىآبداسيئةتربيةتكنفلمالتلموديةالتربية

التالية:الإنجازاتتحقيقفيالأولالفضلصاحبهوفالتلمودوأفضلها.النتائج

يستطيعلاالأخلاقمندرجةاليهودلدىوتعليمهالتلمودأنمىلقدأولإ:-

والإهانةالعزلةمنلكلالمزعجالتأثيررغموذلك،عليكمإنكارهاالأعداء

للمعنولات.المنظموالإضعاف

احبرالحاخام:هرت!ساهـ.اج.للدكتور.ا.اليهوديالفكرفي11:التاليةالمختاراتانظر5)-

)رئيسيلوزالفرلدالدكتورالعرييةإلىنقلهوتنسيقها(.يجمعها)عنيالبرلطانيةللامبراطورلة

)بدونوالنشر.للطبع3ا.مجلتيادارعنالقاهرةفيوصدر(،الزراعةبوزارةالترجمةقلهـا

.!كامم!ههآهأاللاس!"13111.5،أ!لاه"+:عنمترجمالعربيالنصأنالظنأغلب؟تاشيخ(.

المجموعةقيس!،)+ح+ألأ"ء"+هأ،41!!+:بعنوانينأبشتالحاخامكتبهاالتيالمفالةانظر)-6

،أ"ح*!ا،+!كأ7ة+س!(م!.):"ا؟+س!)ح*أ؟3ي!!3أس!2،،".هصأ(ول4هول!او55)"!.968-0ةلتاليةا
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والصهيونيةالتلمود

ورفعترقيتهافيوأسهم،اليهوديةفيوالأخلاقيةالدينيةالحياةصانثانيا:-

مستواها.

فيالمنتشرةاليهوديةالجالياتحولهاالتفتالتيالرايةبمثابةكانثالثا:-

الطائفية.والانقساماتالانشقاقمناليهودوصانتومفاربها،الأرضمشارق

والأجداد.الآباءتاريخإلىاللاحقةالأجيالتعرلففيالتلمودأسهمرابعا:-

علىالحياةتلكحافظتبحيثالغور،عميقةفكرلةحياةأنتجخامسا:-

العلهـا)17(.شعلةلهموأنارتوالركود،الجمودمنوالمحرومينالمضطهديناليهود

لدىإجماعشبهفهناك،نوعهامنفريدةليستالمؤرخاهذكلماتإن

لااليهوديةوالموسوعة.والتقييماتالأحكامهذهتكرارعلىاليهوديةالمصالر

مزدوجانفوذامارسأدبيكأثرالتلمودعنتتحدثعندماالإجماععنتخرج

تاريخفيأثرالذيالتاريخيالعاملذلككونهجهةمن:الآتيالشكلعلى

والفكرالدينيةالحياةصعيدعلىأسداهاالتيبالمساهمةومعتنقيهااليهودية

إيقاض!فيمارسهالذيالتأثيرلجهةوثانيا:.والصياغةالإرشادحقلفيالديني

الحقيقةخلالمنبوضوحلناتظهرالتلمودسلطةإن.وتطورهالفكريالنشاص!

الدينية.الفرلضةبمثابةلراستهجعلتالتيالتاريخية

ب!ينوالتوحيدالجمع)عنصرباعتبارهالتلمودعنيتحدثثانمؤرغوهذا

:يقولإذ،الحياةقيدعلىبقائهمجماأسهمتالتيوالقوةاليهود(،

المواصفاتوضعاليهود.بينالتوحيدعنصربدورقامالتلمودفإن"وهكذا

والفكر.العملصعيدعلىسولةوجمعهمتماسكهمفيوأسهم،لحياتهمالأساسية

فيذلككانسواء،المتأخرةاليهوديةالكتاباتلأن،اللغةفيوخدهمإنهحتى

أما.وعباراتهالتلمودلغةاستعملت،الخاصةالمراسلاتصعيدعلىأوالكتب

اليهود،علىالتأثيرممارسةفيوحدهاتكنفلمالتلمودفيالشرعيةالمناقشات

علىالموزعة-وهيالمأثورةوالأقوالوالأمثلةالرمزلةوالحكاياتفالقصص

الخلقتكولنفيالقصوىالأهميةحيثمنمماثلادورالعبت-المناقشاتسياق

.")18(.الحياةقيدعلىاليهوديالشعببقاءفيفاعلةقوةكانالتلمودإناليهودي

المصدر2،جاليهود".،".تاريخعن:5ل!أس!!عكتابمنوالعشرلنالثانيالفصلخاتمةانظرا-7

635.ص،السابق

التالي:المصدرراجع18-

-3اهح!هولهث!م4لأاس!11:2ولي!ألأ!0،3هم؟أس!مملاءلى311،أ"!ولححس!4:"+،(ح!س!3آه،+!محاأكا!،)،

055أأح،0".242-124.
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علىالحفاظفيالكبرىالتلمودمسصاهمةيعتبرفإنه(!أبشتاين"!الحاتامآما

أتاح14التلمودأنفي!3غينزبرغالويسابقوليستشهدوهو.وقوميتهماليهودديانة

مراحلمنمرحلةولكل،ومكانزمانلكلنفسهاتكييففرصةاليهوديةأمام

أوقات"افي!ائلا:ولضيفالتلمودلدورتقييمهيتابعثم"(.المدنيةوتطورالمجتمع

ونوعاالهدوء،فيهينشدروحياملاذالليهودييقدمالتلمودكانوالخطرالشدة

فيهمابكلالخارجيال!المفيتناسىدوما،فيهايعتكفالتي!4الأحلامأرض"4من

اليهود،منالأجيالتلوالأجيالإن.وعذاباتوفظاظةوخبثكراهيةمن

العميق،الدينيلتوقهاإشباعافيهوجدتالتلمود،صفحاتعلىانكبابهافي

التلمودحققهماعلىتصدقالذ3.االفكريةتطلعاتهالآسصمتنفساوجدتمثلما

ا"المعجزةبمثابةالإنجازذلكاعتبرتالتيحا!ص!!()3برلس"."افليكسكلمات

،المرةتلومرة،يعاديهمعال!اوسطالمشتتيناليهودحقنتاالتيالتاريخية

الذيالموحدالطابعبذلكنفسهالوقتفيدمغته!اأنهامثلما،ثابتةبحيولة

"()91(.تفكيكهمعلئالعاملةالتأثيراتكلرغم،اهذيومناحتىعليهحافظوا

..،اليهوديالأدب".تاريخعنكتابهفيا"واكسمان..مايرشهادةأخيرا،.وهناك

الآتية:بالعباراتاليهوديةالحياةفيالتلمودتأثيريصفحيث

منكثيرفيدرسهوتقدم،اليهوديكتاب،التوراةبعدالتلمود،أصبحالقدا

المجموعةتلكعديدةأجيالطيلةيؤلففكان.التوراةلراسةعلىالأحيان

.فكرهعلىواستحوذتاليهوديروحفيهااستغرقتالتيالكتبمنالوحيدة

المنطقيةوقياساتهالصعبةتعقيداتهبواسطةأذهانهماليهودالشبانوشحذ

اليانعةأساطيرهومنالخاطر.وسرعةالفكرفطنةيكتسبوالكي،الدقيقة

وصراعها.الحياةشدائدفيوعزاءإلهامااليهودياستمدالغرلبةوحكاياته

كلاممنيتجزألاجزءاتؤلفالمأثورةوأقوالهالحكميةتعابيرهفأصبحت

نإحتىبها.مشبعةاليهوديبهاينطقلهجةكلصارتكما،اليومياليهودي

"ا)75(.كلامهمفييستخدمونهاالجهلاء

السابق،المصدر..اليهوديالترات(بكتفيا"الرباني".التقليدعنأبشتاينمفالةانطر91-

68.ص

يلي:ماراجع02-

لأحيلا--،ع8،!الا:ول!+اكهـ11أ+0،3لأعهملأ*ص!ث!3(ثهعس!،أسألاحع0751،11أ:ه!3(،ولس!ث!،اء30عآه

س!"ا،حول+ه5(ح؟(4+!هم؟،س!)2فىلمحأ+س!،الأ!لا،1.،4.5!1و03،"+(+ه5ةاص!303،مآه

*ءللا53ممام-صاهول4ه+:)069)!531.0.
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لصهيونيةواالتلمود

فكرةلإعطائناتكفيتقدمفيماأوردناهاالتيوالشهاداتالأقوالهذهإن

والباحثينالمؤرخيننظروجهةمناليهوديةالحياةفيالتلمودوظيفةعنواضحة

وآثرهبمنزلتهوتعترفبدورء،الإشادةعلىكلهاتجمعفهيالمعاصرلن.اليهود

بصورةلنا،تبينأنشأنهامنإشارةكلإيراديبدو،ماعلى،تتجنبلكنها.البعيد

وطغيانهالتلمودتسفطفيالمظلمةالنواحيعنيسيراشيئاوصرلحة،مباشرة

اكبرالفضلصاحبفالتلمود.القرونطيلةاليهوديةالحباةعلىالجائر

إبقاءفيبعيدحدإلىساهمأنهمثلمامعثن.بطابعوطبعهماليهودترييةفي

ذلكفيريبلا.بذاتهقائماعالمالهموبنى،وتقاليدهماليهودبينحيةالصلات

التساؤلمنفلابد،والموضوعيةالتجردحصنفيالباحثاعتصمومهماأبدا.

منفرلقدرجالتيوالانتقاداتالاتهاماتتلكفيوالإصابةالصحةمقدارعن

به،ألصقوهاتهمةكلمنبراءهوهلالتلمود:إلىتوجيههاعلىالباحثين

افتراء؟عليهوافتروها

بوثيقيمتلاقد-الدراسةلهذه-ولالنسبةالأولىالدرجةفييهمناماإن

قاطعحكمإصدارجداالصعبفمن،إدانتهإلىأوالتلمودساحةتبرئةإلىالصلة

مفعولهيسرىماالصددهذافينقولأنولكفيضده.أوالتلمودلصالحجازم

عليهولحافظون،التقديسمصافإلىالناسيرفعهدينيكتابكلعلى

)بيترالمحدثيناللاهوتيينآحدقالهاالتيفالعبارة.عليهمبدورهيحافظمثلما

التلمود:علىأيضاتصدقالإنجيلعنفيرنفلس!

علىفيهيجدامرئوكل،المقدسالكتابهذافيعقائدهيطلبامرئاكل

ا".يطلبهماالخصوصوجه

التيوالعقائدالمسائلمنالكثيرعلىالعثوريمكنناأنهفيهلاشكومما

لاأخرىوأحكامعقائدأيضاتوجدمثلماالتلمود،إلىالصهيونيةجذورهاتمتد

)*(.نقيضطرفيعلىواياهاتقفوربما،الصهيونيةبالدعوةالبتةلهاعلاقة

القديم()العهدبأن(:مجهولعن)نقلاالتلمود"اعالم21عنكتابهفيأدلر"اا.مورسىيقول)*(-

أنواعأوسعففيهأشدها.بللا،للساميةعداءالعالمكتبأشدمنهوالمقدسالكتابمن

علىدلر2هـلمثل.إسرائيللبنيالإدانةأنواعأقسىيتضمنأنهكماحدة،واكثرهاالذاتيالنقد

الأأكا.:حح؟+،("4)30"3103+أ+ول3-أأ،+ح!اح،،"هه؟أشعيا(:)سفرمنالأولبالإصحاحذلك

يلي:ماوانظر

ول-أ+هظول4اس!:!11؟+س!لالأه4)!آه"،ص!6+ا،+لما4،1.4+2(ح3.4يمث!"ءه+ح!ههط53!،

ص!*ل!مم!!6391:35)،".35134-1.
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تلكإلىلنعدالدرال!مة.منالتاليالقسمفييشغلناسوفالموضوعهذاآنعلى

الفصل.هذاختامقبلاليهود،علىوتأثيرهالتلمودفيا"المظلمةا"النواحي

بوسيلةتمذنا3(!+س!!"داالأح(والسيادةالتفوقأو)الاستعلاءفكرةكانتربما

الدراسة.هذهلغرضالملائمالمنطلقإلىبإيصالناتتكفل

ا.لاويبن"يشوعالرابينجدط!،أس!7(،،ا،536،0.!)322ا"امناحوتاسفروفي

ا؟االزيتونبشجرةإسرائيلتشته"لماذا:بدورهيتساءل

فيأوالصيففيأوراقهاتفقدلاالزيتونشجرةأنمثلمابأنهتعلم..لكي-

الأتي"ا!العالمفيأوالعالمهذافييضيعوالنإسرائيلبنوفكذلكالشتاء،

كمابأنهتعلم""لكي:التشبيهلهذاالتاليالتفسيرلنافيقدم"ايوناتانا(الرابيأما

لن:إسرائيلبنوهمفكذلك،والخبطالكبسبعدإلازيتاينتجلاالزيتونآن

"".والعذابالآلامبعدإلاالصوابجادةإلىيعودوا

سواهمدوناليهودعلىوقفابالضرورةليستوالتفوقالاستعلاءفكرةإن

ينتميمنبينالتمييزخلالمنعرفتهاالقديمةفالشعوبالبشر،في

القديمالإنسانلدى""طبيعيةا"نزعةوهناكخارجها،يقفومنحظيرتهاإلى

الخاص".عالمهبيهطفيهيميزنحوعلىحواليهمنالعال!احدودرسمإلى

الحدودفكرةتبرزلذا.التخوميتجاوزأوذلكوراءيقبعماكلولين""،وتخومه

تقسيمفيأو،والنجاسةالقداسةلمسألتيالقديمةالدياناتتصورفيوالأبعاد

مدتس"ا.صقعؤ"امقدس"ركنإلىالعالم

منبشيءوأحاطتهذلكمنالكثيرعلىحافظتالتلموديةاليهوديةأنولبدو

أندونالساحقوتأثيرهالتلمودعبرالتقليدفاستمر.القداسةمنوهالةالكتمان

وثيقهوهنانعنيهالذيوالتقليد.سليمنحوعلىوالعلمنةالتطورسبيللهيتاح

الأمثلةبعضلنقدماليهود.لدىا"!الصفوة"ا)أوالدينيالاختياربمفهومالصلة

العدد)بسفرالمتعلقالمدراشصاحبيتساءلالمدراشي:التراتمنذلكعلى

يلي:كماسؤالهعلىيجيبثمس!ط،+لمالأ!3-4؟لأ،ول4!ي-؟كا!م

إسرائيلبنيلأن؟إسرائيلبني،اسمهتبارك،القدوسالواحداختار"الماذا

".وتوراته،اسمهتبارك،القدوسالواحداختاروا

يطالعنا40!رص!(لا3-!كا!ثه"أ*د34!ع،أ-الخروج)سفرعنثانمدراشوفي

التالي:التفسير
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لصهيونيةوا!لتلموا

معخلطهيمكنلاالزشونزيتلآنالزشون؟بحبةإسرائيلبنويشته".لماذا

.ا)21(.الأخرىالشعوبمعاختلاطهميمكنلاإسرائيلبنووكذلكالآخرى،المواد

!اذا.عالمهعنأوالتلمودعنغرلبةليستغيرها،منوكثير،الأمثلةهذهإن

التلموديةاليهوديةمساهمةنستبعدفلالليهود،ااكبرا3"الصلمبمثابةالتلمودكان

ذلكوجمااليهوديما.ضكليرالعالمإزاءعليهوالحفاض!الاستعلائيالشعورتغذيةفي

فنظرلمفسه.اليهوديرسمهاالتيالصورةتوضيحمحاولا".برنارد.لأزار"يقول

إطارها:ضمنالتارجيالعالمإليه

فيواستمرهذه،والتفوقالاستعلاءفكرةعلىدينياحافظاليهودي""لكن

نآعلمهالذيأما.شريعتهعنغرياءكانواالذينجميعإلىواحتقاربأنفةالنظر

الكتاباتهملقد.وضاريةضيقةبعصبيةالمليءالتلمود،،كتابهفهوكذلكيكون

يؤلفآنهوزعموا.الحقيقةمنشيءعلىتنطويالتهمةوهذه،المجتمعضدبانه

وأيقللاالتلمودلأنالخطأ،فيفوقعوا،وأخلاقيةقانونيةمجموعةوأبفضآقبح

والقومية.الخصوصيةوالمصنفاتالمجموعاتسائرعنللقباحاتإفرازايزلد

يمثل،زالومامتل،أنههوواحدسببإلىذلكفمرد،المجتمعضدكانواذا

وآناليهود،يقطنهاالتيالبلادجماالنافذةالشرائعروحعنتختلفروحعلى

كلعلىمفعولهايسريالتيللشرائعاتباعهمقبلشرلعتهماتباعأرادوااليهود

معادياالتلمودبداالتاريخلحظاتمنلحظةوفيالمجتمعأفرادمنفرد

شيءكليتغير!انبينما.وحالهجمودهعلىبقيلأنه.مهلكةبصورةللانسانية

،")22(.حوله!أ

21-انطر.:

للا-.لاك!ط،ولح!(لا!ا!:ا.!"+3!حعهمعث!،حث!ح30+ح!حا"هع11*!(ا؟لماه-ح!!!كاح15

*س!ظك!6591:353).73.0.

رلذا.لإسرائيلمخطوبةالتوراةإنلىا:الفليةالفقرةتردالتنائيمعصرإكعائدمدراشوفي

فهو)،أ!ا)!،(بالعرول!التوراةتشبيهأما"".تزوج!أوبهاالاقتران،خرشعبآيعلىيتعذر

ثانقولوهفاك،القبالةوعقائدالتلمودأسضروفياليهوديالتقليدفيال!ثصئعةالتشبيهاتمن

يلي:هـاالمدراشبهذايتعلقفيماانظر.!إسرائيلبنيلأجلخصيصاصممت..التوراةبأنيعلن

-7مهأ!حء4لاد.ول!ا"4!:أء؟+ال!ع،!حع3لمالأ!4+3+أ(يص!يل!11!+أمم!في0!لا،ثطل!0514؟،ح

يل!3ء40ولس!7اهلاأ،5+5.أ1لما4أك؟+ا،+(!؟ولص!حهول3أل!(حأ5اول3،ع3ح55،لأس!رز3همم!تم،0691).

ع!"ص!؟!!حمم!4!:ا679.".)ه.

.1-33174ص،لسابقالمصدرا0!2!!أحع!نظرا-72
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دورهعلىولؤكداليهود،تكولنفيالتلمودبفضليعترف"لازار"آنعلى

واحد"ا...شعبإلى""متفرقةأصولمنالمتحدرينالأفراد"اتحوللفيالحاسم

وصاغ"اليهوديةالنفس"اصنعالذي"االقالب11ذلكيبقىنظرهفيفالتلمود

وسوفأليهودي.العنصر..صانع"اأو".الجنس"اخالقأنهمثلما.خصائصها

الدراسة.منالتاليالقسمفيالتفصيلمنبشيءالناحيةهذهعننتحدث

فيالأساسيودورهالتلمودبمنزلةالإقرارعلىاليهوديالإجماعهذاإزاء

الغير،إلىالضيقةونظرتهمخصوصيتهموصيانةعليهموالحفاض!تكولنهم

يعزفونالتيالسيئاتتجاهلدون،أنفسهماليهوديقولهبماالقبولإلايسعنالا

""الشوائب..إلىالإلث!ارةمنلنالابدوهفاإليها.التلميحمجردحتىآوذكرهاعن

الفئاتتحتبتصنيفهاوقاما!غرشس."،اليهوديالمؤرخبوجودهااعترفماالتي

التالية:الأربع

الربانيونيعالجهاالتيوالمعابثاتالتفاهاتمنالكثيرعلىالتلموديحتويا-

.والخطورةالجديةمنكبيربقدر

سائدة!انتالتيالخرافيةوالآراءالممارسصاتشتىالتلموديعكس2-

والعقاقيرالعجائبيةالعلاجاتبفعاليةتؤمنوهي،الفارسيولادتهمكانفي

كلهاوهذه،الأحلامتفسيرجانبإلاوالتعاولذ،والرقياتوالسحرالشيطانية

اليهودية.الديانةروحمعتتنافىالتيالأمورمن

والمراسيمالأحكامعلىومنعزلةمتغمرقةأمثلةأيضاالتلموديتضمن3-

.الأخرىوالديافاتالأممأبفاءضدالقاسية

فيقبل،المقدسللكتابمغلوطاوتفسيراشرحاآخيرا،التلمود،ولحبذ4-

ولأباها)23(.السليمالذوقمنهاينفرالتيالخاطئةالتفسيرات

الكنيسة(باءوكتاباتجهةمنالتلمودبينالمقارنةبجوازيعتقدا"اغرلتساإن

تقرلبانفسهاالفترةخلالن!شوءهماكانفالاثنان.أخرىجهةمنالمسيحية

:فيقولالتلمود،مسؤوليةعنالسؤاليطرحأنيلبثلالكنه-قولهحد-على

منمجموعةواعتباره،الشوائبهذهمسؤوليةككلالتلمودتحميليجوز"اهل

مؤلفعملمنليسالتلمودبأن،سؤالهعلىيجيبا"ثم؟والضلالاتالتفاهات

وردتكلمةكلعنالمسؤوليةبتحملالمؤلفهذامطالبةنستطيعبحيثواحد،

632-633.ص.السصابقلمصدرا!53،أص!2جعرا23-
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والصهيونيةالتلمود

01!بأسرهااليهوديةالأمةهو"المؤلف:الآتيالنحوعلىالمسالةولحسهـافيه.

533(.ص،نفسه)المصدر

أسفارهبمجموعالتلمودنسبةثم،الفاعلبتجاهلالمسؤوليةمنالتنصلإن

مارسهالذيالدورمعيتفقكونهرغمجدا،حرجمأزقفييضعناككل،اليهودإلى

يحتلهاالتيالأهميةبتسجيلنكتفيلذا.وتوجيههماليهودتكولنجماالتلمود

علىعداملوأعظماليهود"...اصانعهووالتلمودفيها.التوراةتجاريهولاالتلمود

عقائدهمومصدرا!برا"،ا"معلمهمهوبللااعنصره!ا.تماسكفيالإطلاق

تأثيرءعنكثيرايختلفلااليوميهودعلىالتلمودتأثيرأنكما.وشرائعهمالدينية

والمصارسات.اتالمعتقدمنوغيرهاوالأخلاقللديانةبالنسبةالأمسيهودلدى

السابق،)المصدراليهوديةعنكتابهفيلنايؤكدا"أبشتايناالحاخامهووهذا

يلي:013(ماص

التلمودية،الأزمنةعنالحديثال!المتفصلالتيالهوةاتساعمنالرغم.(على

التيالخصبةوالأخلاقيةالروحيةالقوةتلك،التوراةبعد،يزاللاالتلمودفإدت

بينها.وتوخد،اليهوديةالحياةأواصرتشد

الحديثاليهوديالإنسانلدىالزواجوقوانينوالليتورجيوالشعائرفالطقوس

أضفىالذيهوالتلمودبأنالعلممعالتلمود.منمباشرةعناصرهاتستقي

معظمهافيتؤلفالتيوالأخلاقيةالديفيةالعقائدتلكعلىالنهائيةالصيغة

هذا...يومنافياليهوديةالديانة

اليهوديةالكتبأسماءعلىعابرةنظرةإلقاءإلاالفصلهذاختامفيعليناوما

اثنانيتخذهاالتيللنظرةوفقا،التاريخعلىبالفاتأثيرامارستالتي

وأثرها،العظمىاليهودية"الكتبعنوانيحملكتابففيالأمرلكيين.اليهودمن

خمسين-بين-منكتاباعشراثنيو"اريبالوف"اكابلان"اانتقىا")24(التاريخفي

الأتي:النحوعلىالمختارةالقائمةوجاءت.اليهوديةالكتبأهمتمثل

العبرلة.التوراةأ

التلمود.2-

3(.أ44!دا-الصلواتكتابالصدور3-

-24لما+!3اس!ا"!ح4كالام!ي!140لأأ":7041اح"+اك!،!ح!أللاس!أ؟ثه!ه4+"-؟مم!هأس!ث!،!

ولألالاح+ءحه+؟أ5(+ه011(7أث!أه+عس!م153هط45++:2591).
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وتعليقاته.راشيشروحات4-

الحجةاكتاب:العرييبعنوانهأيضا)ولعرفاللاوي-يهوذاالخزريكتاب3-

عبرلة(!بحروفالعربياللسانفيكتبهلأنها.،الذليلالديننصرةفيوالدليل

*ة(.س!!هكا-!ول)+أ،أحدا؟س!الحائرلندليل:ميمونبنموسى6-

(.الإشراقكتابالزوهار:ليونديموزس7

"((.المصفوفةالمائدة)"عاروخالشولحانكارو:يوسف8-

(.س!ل!3أ"ح6)حس!أ3!4ولأ4)،أحاليهودتاهـلخ:غريتسهاينريخ9-

ولأ(.)"!!،ث!ولء4(اليهوديةالدولةأواليهوددولة:هرتزلثيودور15-

.هاعامآحدمقالاتا-ا

.الأخرىوآعصالهبياليكنخمانحاييمقصائدا-2

الأساسيةعناصرهيستمدالقائمةهذهتتضمنهاالتيالكتبنصفمناكثرإن

التوراةكانتواذا.القصصيةمادتهأوالشرعيةوعقاتدهالتلمودمنومقوماته

اليهودعلىتأثيرهايفوقاليهوديغيرالعالمعلىتأثيرهافإن،القائمةتتصدر

قولحدعلى،فالصحيح.عليهمالتلمودمارسهالذيالهائلبالنفوذقيسلوفيما

النظرلةالناحيةمنوالأخيرالنهائيالمرجعبمثابةتأتيالتوراةأنهوبركوفيتز،

ولتابعالتلمود".إياهآعطاهاالذيللتفسيراوفقااالتوراةفهموااليهودلأنفقط.

مقرراتهاكونحيثمنفقطقبولهاجرىالمتأخرةوالشرائع11قائلا:بركوفيتز

هيإليناتحدرتوكماالقرونعبرنعرفهاكمافاليهوديةالتلمود".معتنسجم

الأمةلحياةحي("سجلإنه:بقولهالتلموديصفنجدهلذاالتلمود.يهودية

ذلكوليس"..والاجتماعيةوالثقافيةالدينيةالنواحيشتىمنبأسرهااليهودية

الدساتيرتاريخفيالأنجح"التجربةبمثابةالكتابهذايعتبرهوبلفحمسب،

الدينيةالسلطةكلختامهمنذالتلمودفي"تركزت:يقولحيثا،االقومية

القرارهذاشأنعلامهما،اليهوديةالحياةفيقراركلإن.اليهوديةفيوالروحية

الروحيةالسلطةأصبحفالتلمودالتلموديةللسلطةوفقااتخاذهجرىقدصفر،أو

تاريخثاالأنجحالتجربةهووالتلمودمحتارةطاتعةبأسرهاالأمةقبلتهاالتي

)25(."إكراهأيودون.تنفيذيةسلطاتأيةبدونيعملكانلأنه،القوميةالدساتير

.27-26ص،بقلساارلمصدا،!طعص!75أاثهنظرأ-2ي!
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لصهيونيةواالتلمود

تنفيذيةسلطاتإلىبحاجةيكنلمالناجحالتلموديالدستوربأنوالقول

يتنافىكونهإلىبالإضافة،التقليديشأنهممنولقللالربانييندوريتجاهل

)+س!!س!"ح(الحرمإنكارصاحبهيرلدفهل.بالذاتالتلمودتعاليممنالكثيرمع

التيالأمثلةإن؟إرادتهمعنالخارجيناليهودعلىالربانيونيلقيهكانالذي

المزاعم.هذهلدحضكافيةالحاخامينتسلطعنالفصلهذافيقدمناها

إلىالإشارةهو(والاختياريالطوعي)القبولعنحديثهمنالمقصودكانإذاأما

فإنهب)الغيت!،،تعرفالتيالخاصةالأحياءتلكفيالسكنىعلىاليهودإصرار

نطلعآنالدراسةهذهمنلاحقفصلفيلنايتسنىوسوف.الإصابةكلمصيب

التلمودياليهوديفالموقف.ذلكصبحةتؤكدالتيالتلموديةالشواهدبعضعلى

بتلكزؤدهمقدوالتلمودالغير.إلىاليهودنظرةخلالمنوجهخيرعلىيتجلى

سفرإنوالأمهـا.الأخرلنإزاءسلوكهمتضبطالتيالأخلاقيةوالقواعدالقوانين

اليهود.غيرضدالموجهةبالأحكاممليء(الأوثانعبادة)أوا"زاره."عابوده

الداخليالتعارضعنالناتجالوضعتأزمجراءمنالمعاناةآشداليهودعانىولقد

سكنوهاالتيالبيئةمتطلباتولين،التلموديةالسلوكيةثقواعدتقاليدهمبين

وتحدياتها.

مؤلمسحةنشرتهحيث)5891(،القدسوفيأصلاالعبرلةباللغةظهركتابوفي

مختلفبكلاميتحدث12كاتز"جاكوبالعبريةالجامعةآساتذةأحدنجد"بياليك"ا،

القروننهايةعنداليهوديالمجتمعيدرساكاتز"اإن.الناحيةهذهعنتماما

حينفهوا)6؟(.اوالأزمةالتقليد01:لدراستهالتاليالعنواناختاروقد،الوسطى

جهدايألولا-كتابهمنالخامسالفصل-في!"البيئةمناليهودا"موقفيدرس

مضمونها.عنوالكشفاليهودغيربخصوصالتلموديةالتعاليمطبيعةشرحفي

ضمنالتلمودياليهودياعترضتالتيالصعوبةعنحديثهمعرضفيولقول

يليماوالقواعدالقوانينتلكإطار

فيتكمنالإطارهذافياليهوديللمجتمعبالنسبةالرئيسيةالصعوبةإنا

وجودتفترض!انتالأخلاقيةوتقاليدهالتلمودشرائعأنمؤداهاالتيالحقيقة

ولقيمونفيهممرغوبغيروثنيينغرباءأماملوجهوجهاأصلييهوديمستوطن

انظر:26-

حثهلأ-كاه:2أ!ك!4!ح+!اأأأ+هلأا،4ح3أ3أ311:لأطاح؟3لأأحأع!43!ء؟،4+س!آهأيء)44س!!!،3

!+س!()1"3+!كأثطاأ،*هولكالا")أ3"س!4!ل!أث!س!!3س!س!"ح!ثط5203اس!+حهح!ا+ح.ل!*ح35ك!!:1691).
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والإثم.الخطيئةالىتجرقدهؤلاءمعالاتصالاقامةآنكمااليهوداظهرانيبين

واجببمثابةعليهمالقضاءوحتىهؤلاءطردعلىالإقداماعتبارجرىالذا

الخلفية.هذهمثلضدارتدالتلموديةوالمناظراتفالمناقشات(.مقدس

الوثنيين،أملاكعلىالاستيلاءتحللكانتوالمتطرفةالراديكاليةوالنظرة

ا!ثرالموقفاما.الأصنامعبدةإلىالمساعدةمننوعأيتقديموتستنكر

الرأياحتراممنأو،تبشيريةأوإنسانيةدوافعمنمستوحىكانفقداعتدالا

37(.)صأ.العام

الثانيالشقإيرادبنايجدرا.ماتز""يرسمهاالتيالصورةأبعادنستكملولكي

والتعاليمالعقائدبتلكحلهـاذادراستهفيلنايبتيئلابأنهالعلممع.تحليلهمن

يقصدكانوربما؟اليهوديالمجتمعحياةفيالتحولذلكحدوتعندالتلمودية

يقولفهووالانطواء.العزلةوحياةالغيتوحسابعلىالتلموديالإرثتسجيل

المتغيرةالظروفظلتحتالدياسبورافيتغترالسابقالوضعبأنحالأيةعلى

القرنمنذالظروفهذهتبدلتولقد.الخاصةالفيتوأحياءفياليهودسكنىومع

إلىالوسطىالقروربدايةعندتبدلتمثلماعشر،الثامنوحتىعشرالسادس

؟تبدلالذيما.أيضابعيدةدرجة

.سائدةاكثرلةإلىالأممأوالأجانبتحؤلبيفمااأقليةالأناليهودأصبح(.لقد

عبدةخانةتحتدقيقبشكلاليهودغيرتصنيفالممكنمنيعدولم

37(.)ص."االأصنام
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الثالثالقس!ا

التلمودثبالصهيوفية

معينة،مسألةمنعمومالملتلمودموقفعليهليهونعمالمذن،،نسألأنلنا""ليس

نكونأنبنايجدركها.بمفردهلملربانيينمنواحدءكلآرلمعنلملسؤلملىلناليبفيلل

الؤلميالمباشرلهذلمالإنكارمقاللمالؤايتوكيدعلىللعثورمتاستعد/دلمعلى

خز.آنيربالدممط

-3(:حح؟؟ءس!؟ح+ه،،س!ط،لا،45لأ53ص!؟ألا،+ا!+،،،4.)1885

روسيهفيلمليهودكثريةعلىيصدق-وهذاتلموديةتربيةلتلقونلملذيناليهودبين..

/لوقتفيحيةا./لقوميةفكرةتزاللاو/لشر!ولوهيميهوهنفارلهوغاليسيهولولؤليه

/لوسطى.القرونخلالمثلماكانت/لحاضر

.لم،49"ر:زالاردربرنا-
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الأولالفصل

الصهيونييهطبينالتلموديوق

أبد/ليهترثلافالتلمود.فلسطينلمز/ءطرلفاموقفاتتخذ/ليهوديةلملتلموديةلمن""

الكثيردنلشتهويالذيالطقسهذا،ولملشعبوالترابالأرضحول/لصوفيللطقس

تلك-وعلى/لتوراةعلىأنصئهالتلمودفيالدينيو/لتشديد.الدينفيإخواننامن

وتوكيدهـلملدلييةالتلموددةقيافإنلذا.لمليهوديةلدىقبيةولملمناخلاقيةلملألملتبصرات

لمليهودلملقوميينوقعأمماوهذ/.رضالأعلىوليس،اليهوديةوعلىالتوراةعلىيركز/ن

.والإرتباك!االحيرةمنيالمعاصرلن

14.لح!5لم،كهعالملم،؟32،3333،/.7/ا،كاسينغزريتشارد-/لحاخام
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صفةكلنفيالضروريمنلكان،الإصلاحيالحاخامهذاقولصحلو

عنالباحثينالصهيونيينأملخيبةفيالرأيومشاركتهالتلمود،عنصهيونية

بعضعلىالقولهذايصدقكانواذاالتلمود.آسفارفياليهوديةالقوميةأسانيد

تماماينطبقلافإنه،تلموديةغيربيئةفيوترعرعوانشأواممنالمعاصرلن

الهرتزلية.الدعوةآمامالسبيلمفدواالذينمنالأواتلالصهيونيينأولئكعلى

التلمود،تأثيرخلالهامنيطالعفاإذذلك،علىشاهدخيرهؤلاءكتاباتفيولفا

التلموديالتأثيرأنفيهرلبلاومما.وتعاليمهأقوالهمنالكثيرعلىفيهاونعثر

كتبواالذينالصهيونيينمنالأولالرعيلهذالدىالوضوحكلواضحايبدو

منه.الثانيالنصفأوائلومنذالماضيالقرنآواسطفي

وصلتنا)1(.التيوالمختاراتالكتاباتتلكعلىالأولىالدرجةفينعتمدسوف

الكتاباتهذهقاعدةعنتشذالأخرىكتاباتهمأنيثبتدليلمنهناكوليس

فهيالصهيونيينلدىالتلموديالأثرإبرازفيالمتبعةالطرلقةأمانعرفها.التي

ظهرتالذينوتشمل،الأولىالفئة:فئتينإلىالأشخاصهؤلاءبتقسيهـاتقضي

هؤلاء:ومن."،هرتزل""ثيودوريدعلىالسياسيةالصهيونيةقيامقبلكتاباتهم

وليلينبلوم،يهوذا،ولنوسمولنسكين،وهس،كاليشر،هيرشوزفي،القالي)يهوذا

)احدمثل:بعدء.جاؤواأواهرتزل"!اعاصرواالذينتضم:الثانيةوالفئة(.وغيرهم

الصهيونيةبدعوةنادواالذينالربانيينوبعض،بياليكالتلموديوالشاعر،هاعام

التلموديالتأثيرمدىعن:السؤالطرحالمجالهذافيلناينبفيكما.الدينية

هذهتتجلىواين؟القبيلهذامنشيءعنالتحدتيجوزوهلةهرتزلعلى

وأعماله؟هرتزلكتاباتفيالتأثيرات

عنبحثاالصهيونيينمنالأولالرعيلكتاباتإلىبالنضنرإذن،لنبدأ،)-

فيها.التلموديالمضمونأوالتأثير

ا.:الصهيونية."الفكرةعنهرتزيرغ..2.أرثربكفيضميالتيالمختاراتهوهفالمقصودانا-

"+ول-لما3ول+حلأي!س!كا!()م!:11؟+س!2أه+أ5لما4ح!..:ولي!أ3،هأ!س!)*طهـ+اثهلأ3أ5+*4"س!!س!4!،

ول(*لدس!3+ه؟،احلأهطه3،!71+،6س!"3ه"!:6691)
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وقررسمدأ

لي4القايهوذاف!الربا-أ(

أنهكما،اليهوديةالقتالةبتعاليمبعيدحدإلىمتأثرالصهيونيالداعيةهذاإن

الحلاص01عنمقالهمستهلففي.جليةبصورةالتلموديالأثركتاباتهفييعك!مر

ربواتإلىربيا"ارجع:التوراةبعبارةالتلموديبالتفسيريستشهدنجده"االثالث

سفرفيالعبارةهذهعلىالتنائيمعلقفقد36(.15:)عدد!(إسرائيلألوف

الإلهية"الحضرةيلي:ماتفيدإنهابقوله!ا3("،5+!؟ع64،!.")427".يباموت.(

"..الإسرائيليينمن5*+(لأ،+3)43!أألافوعشرتيألفينعنيقلماعلىتقوملا

مناقشاتإلىرجعناولوإل!مرائيل(.بنيمنألفا22هوهناالمقصود)والمجموع

مسألةحولتدورأنهالوجدناالتفسير،لهذاالسابقةالصفحاتفيالربانيين

يمتنعمنبأن426(صب،63)يباموتيعلناآليعازرا11فالرباني.النسلمناجمثار

الدماء.يسفكمنكمثلمثله،اليهوديالعرقتكثيرفيالمشاركةعن

دمه.يسفكبالإنسانالإنساندما.سافك6-7(:9:التكوبنب)سفريستشهدوهو

الأرضفيوتوالدواواكثرواأنتمفأثمروا.الإنسانعملصورتهعلىاللهلأن

أنهمنجدا،ا"القالييتبناهالذيالتنائيمتعليمإلىنصلوعندماا!.فيهاوتكاثروا

فيهم،الإلهيةالحضرةقيامولينالإسرائيليينمناللازمالعددبينيربطون

إكثارنحوواجباتهيتممولمالسحريالعددهذاعنواحدشخصتخقفلولأنه

عنها!وترتحلإسرائيلتبارحسوفالإلهيةفالحضرة،النسل

والشفهي،المكتوبالتقليديناستحضاربعد،يتساءل"اا"القاليأنوالمعروف

إلىاليهودمناللازمالعددتهجيربعدجديدمنالإلهيةالحضرةقيامعن

منآلفا22بحملتقضيالمنشودالخلاصنحوالأولىفالخطوة،فلسطين

،نظرهفي.اللازمالتمهيدإنها.فلسطينإلاالمجيءعلىآدنى،كحداليهود،

عنالحديثإلىا"القالما!اينتقلثماليهود.علىوحلولهاالإلهيةالحضرةلنزول

نصبالتيالحقلقطعةابتياععلىيعقوبأقدملماذا:فيتساءل،الأراضيابتياع

ذلكعلىولجيبا-91(.8ة33)تكولن؟شكيمأبيحموربنييدمنخيمتهفيما

ابتياعفرلضةنسلهمنالمتحدرينيعلملكيذلكعلىأقدميعقوبإن:بقوله

اليهود.غيرأصحابهامنالمقدسةالأرضتراب

سفرففي.ومتعددةمختلفةصيغوعلىالتلمودفيكثيرايردالاجتهادهذاإن

سبيلعلى،يطالعناا-915(80ص2،1اب-)02ا"الأوثان"اعبادةأو"ازارها!عابوده

لهمالبيوتتؤجرآلا"اينبفي:القائلالمشناأحكامأحدالحصر،لاالمثال
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والصهيونيةالتلمود

والمقصودذلك.فيجوزالخارجفيآماا!.الحقولبذكرناهيك،إسرائيلأرضفي

بعيدةمسافةعلىيقع".الخار!."أنوطالمااليهود.غيرمنالناسجميعب".فم"

فالجائزسوريه،فيأماالنظير.منقطعتساهلعنيعربفالتلمود،فلسطينعن

بيعلحظرالتلموديوالتبرلر.الحقولوليساليهود،غيرإلىالبيوتإيجارهو

علىبذلكالسماحيشجعلئلاهوالإسرائيليينغيرمنسورلهفياليهوديةالبيوت

ا".إسرائيل!"أرضفيأيضاالبيوتبيع

ارائهعلىبإدخالهاالقالييقومالتيالطفيفةالتعديلاتبعضمنالرغموعلى

الأرضزوايامنوالتجمعوالعودةالخلاصعنالأراءتلكمعظمفإن،الصهيونية

للوعداستبدالهيكونأنكذلكبمستبعدوليس.تلموديةجذورإلاترجعالآربع

"مجلسأو""الشيوخا"مجمعيدعوهبماالمخلصبمجيءلليهودالمقطوع

للربانبين.التلموديمنحهاالتيالواسعةبالسلطاتيكونهـاأشبهالحكماء"

والقخقةالشذىتؤلفالتلمودوعقائدالقتالةتعاليمبأنقلنامتىنبالغفلا

"ا.القالي"ايهوذاالربانيكتاباتفييطالعناالذيالصهيونيالخلاصنسيجفي

كاليشر4هيرشزكطالرباق-ب

الصوفية.نزعاتهجانبإلىالتلمودفيمتبحراكانالرجلانفيهريبلامما

أقنعتهالتيهيللتلمودالطوللةدراستهبأننقرأعنهاليهوديةالمصالرففي

اليهودمراعاةبمجرديكونلاوهذا،العدةإعدادإلىيحتاجالخلاصبأن

إلىاليهودلجوءتحقيقهيتطلببل.شتاتهمفيالدينيةوالوصاياللفرائض

عنا"كاليشراتحدثفسواء.فلسطينفيالعمليوالاستعمارالاستيطانيالنشاط

الأثريبقى..،الأرضفيالعمل".قداسةعنأوللخلاصرإ.الطبيعيةا"البداية

ا!الإيمان"لروبكتابإلىاستنادهوليس.الصهيونيةدعوتهفيواضحاالتلمودي

القرنأواسطإلىتاريخهيرجعالذي،االإيمان)سبلأوس!"3(7أأءا)"!وللا+س!

علىاخردليلسوى(.الدابيابنمائيرالرياني)وضعهإسبانيهفيعشرالرابع

الصهيوني.تفكيرهفيوالتلموديةالقباليةالتأثيرات

بقوله"كاليشر"اعن"اوالقدسارومها:كتابهفييحدثناهس"""موزسهووهذا

مسألةيبحثأنأعس!!(.ابعد،4"23)ولها(!صهيونإلى""السعيكتابصاحبإن

نفسهاالنتائجإلىيصل".تلموديةزاولةمنوتفصيلبإسهاباليهوديةالقومية

عنكراسهفي(هارانلا)أرنستالفرنسيالمسيحيذلكإليهاتوصلالتي

211

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رروقأسعد

آعتنقهاالتيالنتائجوهي11:بقولهاهس""ايضيفثهـا"ا.الجديدةالشرقية"المسألة

محتارةفقراتبضعتقديمإلماوينتقلا")2(.تفاصيلهابكافةقلبيصمي!!من

فالأغنباء.مظاهرهأجلىفيالتلموديالتأثيريتبدىحيثاكاليشرا)،كتابمن

لمالذينالأمراءالأ11بمثابةهموروتشيلد(،)مونتيفيوريآمثالاليهود،والمتمولون

استعمار)جمعيةلتأسيسكاليشريتطلعهـاليهم.الشتاتمنذمثلهماليهوديعرف

:نقاطأربعمنبرنامجالهايضعالتيكا!4؟س!،اح(2،ح!5ل!30س!ط)؟،س!7(فلسصس%

والحقولالمدنمنممكنةمم!صاحةآوسعلابتياعمافيصندوقإنشاءأ-

إلىالمرتفعةوالأماكنلبنانإلىالصحراءا!تتحوللكي:فلسطينفيوالكروم

ا.الثماراتحملبساتين

ولولونيهروسيهمنخاصوبنوع،العالمآنحاءسائرمناليهودتهجير2-

لقاءالزراعيةالأراضيفيواسكانهمفلسطينجماأصينهمتويتمحتىوألمانيه،

النشيطين.للمزافعينالقروضتسليفآوالتيسير،حمشهيدفعونهإيجار

،البدوهجماتضدالمستعمرلنحمايةا"يتولىللبوليسنظامإنشاء3-

عموما".البلادفيوالنض!امالأمنعلىالحفاض!ويتعهد

لحياةالكافيالإعدادواعدادهاليهوديالنشءلتعلي!ازراعيةمدرسةافتتاح4-

اليهودية.الديانةأصولجانبإلىالأخرىالعلومولتلقينه،الفلسطينيالمزارع

المتواضعةبالبدايةاكاليشرا"يعنيهل!امرادفهوالمصغرالبرنامجهذاإن

البلادتصبحا"حتىوالتطورالنموعلىالقدرةفيهيتوس!الكنهصغير،نطاقعلى

وكاليشرالأنبياء"ا.بهتنبألماوفقاالمقدسةالأرضونمتلكحوزتنا،فيتدريجيا

وتدشينالمبادرةزمامباتخاذأنفسه!االيهودقباموجوبعلىكلهذلكجمايشدد

والمدراشاا)6(.التلمودمنعديدةأقوالإلىبالاستنادذلكبينتااكما،البداية

نفسه.كاليشرالريانيبشهادةهنامتوافرةالتلموديةفالجذور

هس4موزس-ج

الصهيونيةودعوتههسا"""موكأسفلسفةفيالتلموديةالعناصرتحظلم

والتلميحاتبالإلثصاراتمليء"والقدس"رومهعنكتابهأنرغم،الكافيبالدرس

وترعلىيضربالكتابعنوانأنصحيح.تلموديةمصادرإلىترجعالتي

في:عشرةالثانيةالرسالةانضر7-

-ث!!30ص!3+س!3كه:11"هلأولح!4+ألا!س!3ا!،+ص!11:ول3لا،4لأأ+أس!*ا35ل!أ،لأهولا!أ5،+،ول!ع+ثه.

!63+ه،+س!5ثهوللأ!لال!لأس!س!!+!+ممر!ثثا،لإ(*حط!35:او45)،351.0.

135.ص،نفسهالمصدرراجع3-

212http://www.al-maktabeh.com



لصهيونيةواالتلمود

رومه،وهدفهاإيطاليهفيوالوحدةالتحررحركةبينا!هسا"يراهاالتيالمحوازاة

""هسابأنأيضاالصحيحومن.القدسإلىالمتطلعةاليهوديةالقوميةحركةولين

التلموديةالأسانيدلكنأنذاك،الأورولييندعاتهاعنالقوميةأفكارهاقتبس

دعوةبعقائدهاوطعمالكثيرمنهااستقىالتياليهوديةالمصادرإلىتشيرالكثيرة

"تاريخفيالواردبالقولكتابهمقدمةفييستشهدفهوبها.نادىالتيالصهيونية

طابعايمتلكزالماللتلموداللاحقةالفترة"اتاريخأنعن)غرشس(اليهودا"

تارلخنا،إن.الإطلاقعلىالكنيسةآوالعقيدةتارلخمجردليسفهوقوميا.

الأدبية،للحوادثسردمجردكونهعنالبعدكلبعيدشعب،تاريخباعتباره

الديني،والتطورفالأدبالنحو؟هذاعلىإذننصفهلماذا.كنيسةتارلخأو

ولا،الشعبحياةتارلخفيأحداثمجردسوىليستالأبرار،الشهداءوكذلك

التارلخ"ا)4(.اهذمادةتؤلف

تمثلهاالتيالعناصرأهممنالتلموديةصيغتهافيالمسئا""اعقيدةكانتوفبما

التيوالرسالةإسرائيلبنيخلاصبينيربطفهو.الصهيونيةفكرتهفي""هسا"

مصيرولجعل،الإنسانيةتاريخإلماعضولةنظرةإطارضمنللعالميؤدونهاسوف

العال!ا.فيمملكتهوقياما"المستابمجيءرهنامبتغاهاوتحقيقالخليقة

)سفرفي(يوحنان)الرابيالأمورائيمكبارمنواحدبقوليستشهدنجدهلذا

واقامةالمسئامجيءعندإلاغايتهيحققلن""الخلقبأنأ(89سنهدرين

المسيائية"ا)5(.المملكة

منيستمدهتاريخيابعداعليهيضفيفإنهالأالسبت"اعنا/هس!ايتحدثوحين

الألفبمثابةااالتاريخاسبتاأوا"السبت""يوميعتبرإذ.الألفيةوالعقائدالصوفية

وهناك.إسرائيلخلاصمنالانتهاءلعدالعال!اعلىيطلسوفالذيالسابع

.مباشرةغيرطريقعنجاءتهاربماالأفكار،هذهثنايابجنتترددتلموديةاءأصد

وينتقد،اليهوديةالمرأةدورعلىيركزالأولىالرسالةفياهس!4نجدكما

يستشهدفهو.اليهوديةالديانةتطورفيشأنهامنالتقليلإلىعمدواالذين

إسرائيلبنيخلاصبأنالقولمصالرهصاإلىيسندلكيوالمدرالث!بالتلمود

الآتيالخلاصوأنوتقواهن،اليهودياتالف!ص!اءفضائلبسببتمالفراعنةزمن

منوخروجهمإسرائيلبنيخلاصينسبالتلمودأنأيطرلقهن.عنيتمسوف

المقدمة.انظر،نفسهالمصدر4-

46.ص،نفسهالمصدر5-
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رزوقأسعد

يعودالنسصاءوإلى.اليهوديةللقوميةواخلاصهناليهودياتالنساءعفةإلىمصر

تبني!منبدلا.ولغتهمالقوميةبأسمائهمإسرائيلبنياحتفاض!فيالفضل

هس-قولحد-علىالتلموديالتقليدآنكماالغير.ولغةالآجنبيةللآسماء

أماممصريابكونهتظاهرلأنه".موسى..المشترعينكبيرعلىباللائمةينحى

رفضالمدراش--يقولالسببولهذا!العبرانيأصلهعنوتخلىا!يثرون.ا،بنات

المقدسة!الأرضفيبدفنهموسىلنداءالاستجابةالرب

ضدالمتعصبةالردةتلكيمثلوكتابه،الاندماجلمحاربةيدعوكانا"هس"إن

القوميةإلىينظرفهو.الإصلاحيةاليهوديةوأنصاراليهوديالتحرردعاة

كأفراد،عليهالحصولفياليهودآخفقما""إن:التاليةالزاولةمناليهودية

الفصلالأباء،)سفرمنمعينةبأقواليستشهدثهـا"ا.تحقيقهالشعبيستطيع

الأخلاق"قاعدةيدعوهبماينددلكيعش!،الثالثالمشنا.الخامس

شرلرا.مسلكاواعتبروهاالاستنكارأشدالأباءاستنكرهاالتيالبورجواقلةا"

تسودهعالمفيشيءبكلالاستئثاريريدالذيالبورجوازيأخلاقيةوازاء

التلمود:فيوردكما"االيهوديالتضامن"(قانونإلىيلجأا.هس."نجد،الأنانية

صيغة"هس""يستحضركمابعضاا)6(.عنمسؤولونالإسرائيليينجميع(

اليهوديناشدلكي144،(،اثهول)*س!؟5!ااا؟الرباسهـاا!تقديسفياليهوديةالصلاة

ولتمجيد،الأخرينخيرسبيلفيوأشخاصهمبمصالحهميضحواأنكأفراد

اليهودية.اسم

بها."هس."استمث!هادلكنوحدهاالتلمودعلىوقفاالأسانيدهذهتكونلاقد

إلماولالنسبة،الرجلصهيونيةفيالتلموديةللعناصربالنسبةمغزاهلهسواهادون

اليهودية.القوميةعنمفهومه

سمولنسكين4بيريتزد-

العادةعلىجرلا)يشيفا(للتلموداكاديميةفيالروسياليهوديهذالرس

التنولرلةالأفكاريبطنكان""الشاب""التلموديإنولقالاليهود.لدىالمتبعة

الترجمةمن5-6صالسصابق،)المصدر"اليهوديالفكر".فيهرتزالصاخامكتأبفيباء6-

فشرعالبحر.فيع!ائمةسفينة!انتبعض.عنمسؤولونالإسرائيلييناجميعايلي:هـا(العربية

تحتالثقبأحدتإفيأجال!:لئاإعلىزملازهوبخهفلص.السفينةبفاعثقبإحداتفيشجل

معك.جميصاسففرقالسخصينة،فيالمباهاندفعتإذاولكننعم.زم!رؤه:فقالفقط.م!ني

")التلمود(.أفرادهمنفردكليديبينوضراءهسراءه!إن.إسرائيلشعبفيالأمرهكذا
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والصهيونيةالتلمود

143(.ص،السابقالمصدرهرتزبرغلدىحباتهنبذة)انظر!تلموديض!اهرخلف

منذاليهوديالشعبكيانعلىي!شددنجدهأ-1877(875)بينالأولىكتاباتهففي

ويعلناليهودفي،اصنالوبمثابةالتوراةيعتبرلكنه.أيامهوحتىالآولىالبدايات

ولجعلاليهودأواصريشدالذفيالأساسهيالتوراةلأنا،اروحية"أمةاليهود

تقومالذيالأساسذلكنظرهفيفلسطينوليست.الروحيبالمعنىشعبامنههـا

وجودهمطيلةقوميتهمأساسعلىهـافظوااليهودلأنا.،القوميةا"هوشناعليه

.الشتاتفي

الهجرةإلىتدعوفإنها)1881(الصهيونيالتحولعتبةعلىكتاباتهأما

تنتقدكما.لصهيونبالعداءفلسطينأراضيبجدبالقائلينوتتهم،اليهودية

المستوطنفكرةتصبحلذا.العجائبيالخلاصيومحلولينتظرونالذينأولئك

لآنهم".الهاسكالا"اآوالتنولرا"".دعاةينتقدفهو.دعوتهمحورفلسطينفياليهودي

عليهمولأخذ.الأسلافعاداتعنوالتخلي"الأمما"تقليداليهوديفاشدون

بينما.بيتهمعمادهوالدينأنوهيإسرائيلبنيعلىمغلوطةعقيدةإقحام

ومحبة،الخلاصأمل:دعامتينعلىيقومالبيتهذابأن"سمولنسكين"يرى

المتبادلة.اليهود

الداعية.هذاصهيونيةجماالتلموديالتأثيرذلكعلىالعثورالصعبومن

نفسهتعريضيشأفلمالتلمود،إلىالرجوعدوننقيضهإلىطرفمنتحوللأنه

وحشدءالقديمالغيتوإلىاليهوديبالنشءوالعودة،الخلفنحوالارتدادلتهمة

التلمود.اكاديمياتفي

يهوذا)بقأليعازر-!

الرسالةفيالعبرانيةاللغةإحياءإلىالصهيونيالداعيةهذاتلموديةتتجلى

تحريريرأسالأخيرهذاكانعندما)0188(ا"سمولنكسين؟اإلىبهابعثالتي

أمة!ايؤلفوناليهودبأنالقائلالرأيعلىفيهايردوهو)هاشهارا."الفجر"امجلة

اليهوددعوتهفيا"أرميا"اموقفخلفيحتمونالذينعلىيتهجمكما"،روحية

(5)92:ثمارها.!وكلواجناتواغرسواواسكنوابيوتا!"ابنواأنالبابليالسبيزمن

يتساوىإذالفرباء.إكوتسليمهوطنهبتهديمأرميااتهامفييهوذابنيترددفلا

..يوسيفوساليهوديالمؤرخمعنصر".".نبوخذزمنعلى""ا"الخيانةفيأرميا

!القدسلىإالروهاني.اتيتوسا"دخولعندا"فلافيوس
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رروقألسد

آرميا".."افكرمثلمايفكروالموا"نحميا"زرولابل!او!3والثانيالأولا""أشعيالكن

)سفركتوبوت(فيآعلنواعندماأرمياخطىفيالتلمودحكماءساروهل

إنسانمثلهوإسرائيلأرضخارجيقيم.(منبان54؟لاط،س!!ك!(ط115،؟.")712

شيءعلىالاطلاعلنايتيحالتلموديالمصدرهذاإلىوالرجوعا.إلهابدون

إلىالمنسوبفالتعليم.الموضوعهذاحولدارتالتيالمناقشاتمن

الأتي:هوالتنائيم

معظميتالفمدينةجماوحتى،إسرائيلأرضفييعيشأندوماللمرء"ينبغي

مدينةفيوحتى.إسرائيلأرضخارجأحديعيشنفلا.الأصنامعبدةمنسكانها

يمكنإسرائيلأرضداخليعيشمنلأنالإسرائليين.منأهالي!امعظميتألف

بسفر)يستشهدلها!.إلهلاإنسانفهوخارجهاالمقيمأما،باللهمؤمنااعتباره

38(.25:اللاولين

بابلمنيصعد."من:بقولهتمامامخالفرأيعنيعبريهوذاالربلكن

أرميابسفر)ولستشهد"الإلهيةالوصاياإحدىانتهكفقد،إسرائيلأرضإلى

الخلافلنايتبينانذاكالرلانيينبيندارتالتيالمناظراتنتابعوحين22(27:

.أليعازر".،فالريانيالتنائي!ا.تعليميغايررأييطالعناكما،التوراةتفسيرحول

بلايعيشإسرائيلأرضداخلالمقيمأنيقرر714(صأ،111كتوبوتمثلا،

نختيدفنفكأنهإسرائيلارضفييدفنا"من:يقولا"عناناوالربانيخطايا.

أنه.امثلمايلي:ما"اصموئيلا"بالسميعلن.ايهوذا."الرابنجدبينما.".المذبح

غيرهاإلىبابلمغادرةأيضاالممنوعفمن،بابلإلىإسرائيلأرضمغادرةممنوع

أرضفيمقيمكأنهيحسببابلفييعيشمن"إنقائلا:يستطردثم!..البلدانمن

71(.5)ص"+إسرائيل

سوى،معينرأيعلىيستقرلاالتلموديالموقفأنكلهذلكخلالمنيبدو

وهناك.النجسةأوالمدنسةوالبلدانالمقدسةالبلداقبينالتمييزفيالاتفاق

المتحدرلنإلاتتلقىلاإسرائيلأرضلآن،الربانيينكلامفيغرلبةعنصرلة

القادمينالأنقياءآولئكبابلتستقبلبينما،البابلييناليهودنسلمنشرعبا

(:الناسي)يهوذاا!بر"االرباني11بتعليمالتلموديستشهدكما.أخرىبلدانمن

كالعجينهيإسرائيلوأرض،إسرائيلأرضنحوكالعجينهيالبلدانجميع."إن

تقليدإلىبالاستنادبابلفيالبقاءضرورةيفسرأخرربانيوهناك"".لبابلبالنسبة

المسيا"!11مجيءتسبقالتيالمتاض(لامتشهدلنبابلبأنيقول
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والصهيونيةالتلمود

التيالتلمودبعباراتطب!ايستشهديهوذا"بنأ!اليعازآنهوالقولخلاصة

الدراسةهذهمنلاحقمكانفينرلىوسوف.حجتهوتؤلدالصهيونيبغرضهتفي

مزاعمهمتناقضالتيالريانيةالآراءشأنمنالتقليلإلىالصهيونيونيعمدكيف

السائد.الرأي!اعدةعنتخرجأو،الإجماعتمثللاباعتبارهاالتلمودفي

4ليلينبلوملايبموشيهو-

تشجيعإلىوالدعوةا"،صهيونا)حبإلىتتحولالتلموديةالتقوىنجدهنا

شتىعنالارتفاعترلدليلينبلومصكيونيةلكن.فلسطينفياليهوديالاستعمار

لجميعيتسعسوفالمنشودالسياسيفالكياناليهود.بينالمذهبيةالفروقات

والعلمانيين.اللبيراليينالى،والمتشددينالمحافظينمن:اليهوديةالطوائفا

الجميع.علىتحلبل،وحدهمالأرثوذكسيينعلىوقفاليستوالقداسة

عنيبتعدواأنالواحدالدينفيالفرقاءمناشدةالتلموديالتقيهذايحاوللذا

اليهودانقساممنيخشىفهو.الهدفوحدةصوبأنظارهمولوجهوا،الخلافات

هـابطالالممنوعةالأطعمةتناولعلىمنهمالمتنورونآصرلوفيمامعسكرلنإلى

منوالتزاوجمؤاكلتهميرفضونسوفالأرثوذكسيين10لأن،الشعائريالغسل

هرتزلرغ(.مختاراتفي171)انظرص"ا.بينهم

جرحتفاديعلىيقومليلينبلومكتاباتفيالسائدالنغمأنهووالواقع

عنالمنطقيعجزفما.الربانيينسلطاتتحديأوالآرثوذكسيين،حساسيات

التاريخباستحضصارذلكعلىيمثلوهوبحلهاالزمنيتكفلسوفلهحلإيجاد

علىالحقيقةا.تغلبتحيثوالصدوقيين،الفرشميينبينالدمويالنزاعفيالقديم

نأكما72)(.)ص"".الصدوقيينأثروامحى،داخليةحربخوضدون،البهتان

منهميتبقولهاأبدا،شيءإلىيتوصلوافلم.الربانيينسلطةضدثارواالقرائين

اء.الأعدكيدمننجواالذينوهم،جداضئيلعددسوىسنةألفبعد

معارضةعلىيتجاسرونالذينتذكيربعد،ليلينبلومإليهينتهيالذيفالشعار

اللهجانبإلىينحازا.منالأتي:هوأسلافههـا،إليهالالذيبالمصيرالربانيين

الموجهةالتهمةبانيعترفكماا.اصهيونيالعينيكأناقائلا.فليصرخ،وشعبه

إلىتستندإقامتهمبلادفيالسائدةالقوانينخداعيحاولونبأنههـااليهودضد

إدققائلايستدركبأنهالعلممع.التوراةمنأساسهاوتستمدالصحةمنشيء

لالكنهخاص.بنوعضدهمالموجهةالقوانينتلكعلىفقضيتحايلوناليهود

لهمسنحتاكلماالصهيونيونمنهيتنصلالذيالتلموديبالمبدأيستشهد

217

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مختلففيلآحكامهاليهوديخضعالذيالقانونهوالبلادقانونآن:الفرصة

الفصلانعدامفيهناالصعوبةكانتوربصا!دينهمتطاللاالتيالشؤون

علىالمجالينتحديديتعذرحيث،اليهوديةلدىوالدنيولةالدينيةالنواحيبين

صرلح.نحو

بنسكر8ليوقز-

الأفكارتأثيروأرائهكتاباتهجمايعكساالذاتيا(التحرركراسصصاحبإن

لندائهيتخذفهوبالتلمود،الصلةوثيقشيئايعكسممااكثرالغربيةوالثقافة

"اهيللالأ.الربانيلسانعلىيردشعاراشعبهإلاروسييهوديمنالموجه

فهيالمذكورالكراسفييبسطياالتيالأراءأماذلك.إلىالإشارةسبقتكما

القوميالوجدان"انعدامعنيتحدثنجدهلذا.التلموديةالعقائدعنبعيدة

التارلخيوالتلازملما)(،4)!أ؟ه؟"هحاليهود""منالشعوب/"خوفوعنا"،اليهودي

معرضفيالمختارالشعبعقيدةإلاولتمير.الساميةوم!اداةاليهوديةبين

كراهيةعليهتنصمثلكياختيرقدالشعبهذالأنوالسخرلة،التهكم

.بأسرهالعالم

الصعيدعلىتقصيرهمفهياليهودعاتقعلىيلقيهاالتيالمسؤوليةأما

ابنسكر"اآنالملاحظومنذواته!ا.واحترامالقوميةالكرامةتحقيقوفيالقومي

حريتهمإلىالكافيالاهتمامتوجيهفياليهود،جانبمنالتقصيرهذايعزو

نأآي.لديهم..المسيا."انتظارعقيدةإلا،ووحدتهماستقلالهموالىالقومية

والافتراض،السياسيالبعثلهمتحققلكيعلياسلطةتدخلعلىالاتكال

قدالعاملانهذان:وأناةبصبرالإلهيالعفابتحقلعليهمبأنالقائلالديني

إخوانه("بنسكرا"يدعوكما)7(.قولهحدعلىاليهودانفوسجماالأثرأسوآأحدثا

يحققونإنماشتاتهمفياليهودبانالخذاعة"االفكرة"اعنالتخليإلىالدينفي

لاالتيالرسالةأو،بالمغالطةأشبهإسرائيكما"رسالةيعتبرفهو.إلهيةرسالة

الأمجادباستعادةيحلمواألاقومهبنييناشدأنهحتى.منهمأحدبهايؤمن

الأل!نيئبنصهابنسكركراسةوراجعو).أ!)-8صرالسصأبق،المصدر7+ح،)0!!س!لأانظر7-

الأصلي:

سا-س!ه+اع+3مم!ء!:،(وللما،5،+ل!"+21"،لما5+"!-يل!؟*وللما!،+،+!اح+س!3،!++ح3عح+550س!+

7ه+عاولع،+لام5!ا3ح؟ص!ول)لا4حول،يلاأ(س!اولح73هء؟م*حكلامياول72ه+!ح؟!4ي!ثهثه،،4،(4.

؟لال)ألمالة-3،وللاثاس!732!كاحآ)!،ا0)و)1.0.32يم.
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والصهيونيةالتلمود

بالمكاننتعلقآلالنا""ينبغي:فيقول.الغابرةيهوذامملكةواسترجاعالقديمة

)اللهفكرةبأنيؤكدثم.".بالقوةوتهديمهاالسياسيةحياتناانقطاعشهدالذي

القداسةمصدروهما،ماضيهمعناليهودتلقاهالذيالإرثهما(والتوراة

المصدر.ذلكالأردننهرأوالقدسوليست،لفلسطينبالنسبة

ا"التحررعناابنسكرااكراسةفيلهاأثرلاالتلموديةبأنالقوليمكنلذا

الرجل.دعوةتحزكالتيهيأنذاكالسائدةالقوميةالأف!ارأنبلا..الذاتي

4هرتزلورثيود-2

التأثيراترصدكلياالمتعذرمنيصبحبالذات"هرتزل""ثيودورإلىنأتيحين

التقليديةالبيئةعنابعيدنشأالسياسيةالصهيونيةمؤلسسلأن،التلمودية

التلمود.إلىصريحةإشارةعنولومياتهالرجلكتاباتفينبحثوعبثا.اليهودية

غربيينيهودعنالصادرةبالدعوةتكونماأشبههيالهرتزليةفالصهيونية

للوضعتحليلهاهيالدعوةإليهاتستندالتيالقاعدةلكن،وتفكيرهمثقافتهمفي

لذلكومثالانموذجاالشرقيةأورويهيهودلدىالسائدةالأوضاعباعتباشاليهودي

التلموديينمنعددالصهيونيعهدهمطلعفيهرتزلحولتحفقولقد.الوضع

بأفكارهم.تأثرأيمنهيبدوأندونوالحاصدين،

بتاريخالتاليةالملاحظةيدؤنهرتزلنجد347(ص،)جاااا!اليومياتففيأ-

بودغورزيمنإقييكتبماركوسأهارون."الحاصدي:6918)مايو(أيار!

ثلاثةانضمامإمكانيةفيهاولعرض،أخرىمرةرائعةرسالةبولونيه()في

بأنجوابيةرسالةفيعليهأرذسوف.حركتيإلىبولونيهحاصديمنملايين

إيجادعلىنعمللنلكننا،والسعةالرحبعلىهيالأرثوذكسيينمشاركة

".ثيوقراطيةدولة

زعماءبهاتنذرالتيالنكاتإحدىإلىبودنهايمرمذكراتفيإشارةوهناك

هرتزلبأنلنايؤكدالمذكرات""11صاحبلكن.جلساتهمفيالصهيونيةالحركة

ففيمنها.شيئايرويآندونالصميممنلهايضحكفقط،للنوالرذواقةكان

بعدالصهيونيةالحركةزعماءمننفرالتقى5191عامشتاءمنالآمسياتإحدى

يلي:ماضمتالفنادقأحدداخلخاصةجلسةفيالخامسالمؤتمرانتهاء

تشلينوف،ولفسونمارمورلكالأخوانوزانغولل.وماندلشتامونوردوهرتزل

أمريكه،فيالقادمالصهيونيالمؤتمرعقدالأخيرهذاواقترحولودنهايمر.
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رروقسعدأ

استئجمارتملوفيماتتضاءلقدالرحلةنفقاتآنبقولهمارموريكاستطردبينما

ال!صتحسطنالاقتراحاهذفلقي.الصهيونيالوفدتقللكيخاصةباخرة

البحر.عرضرفيكلهالمؤتمريصبحولذلكقائلا:أحده!اوأردف،الموجودين

الصهيونية.نهايةذلكلكان،الباخرةغرقتلومقاطعا:زانغوللتدخلهنا

نإ:التاليالاجتهادأطلقبلالحد،هذاعندتنتهيالقصةتركيشأفلمنوردوأما

التفافمؤداهاولكون،ومثيرةكبيرةضجةتحدثسوفاليائلةال!،رثةهذه

آليكسآعقبوهنا!الصهيونيةالرايةحولالآتباعمنو،لافجددزعماء

إليهااللجوءآعداؤنايستطيعأخرىسبلاهناكآنمفادهابملاحظةمارموهـلك

اللحيهبجزأحدهميقومآنيكفيإذ،الصهيونيةإكالقاضيةالضريةلتوجيه

لذلك،نفعلاقائلا:صر!ولفسونلكن.هرتزلمحيامنتتدلىالتيالجميلة

إلىالصهيونيةوتعودسنة،نصفانقضاءبعدجديدمناللحيةتنموسوفإذ

)8(.!الحياةقيد

منجذورهابعضتستمدكانتوربما،كثيرةتفسيراتتحملالنادرةهذهإن

،اليهوديالتضامنمبدأعلىللتدليلإليهاالإشارةسبقتالتيالتلموديةالقصة

ولا.الصهيونيةالحركةزعماءلدىالتلموديالتأثيرإلىبالضرورةتشيرلالكنها

عناصرمنهانستخلصكيالنفسانيالتحليلبمبادئللاستعانةبناحاجة

أراءعلىالمطلعفالقارئ.المعنيةالأطرافلمصاترمكوناتعلىونقفاللاوعيئ،

الصعيدعلىمنهاالاستفادةوكيفية3"السامية""معاداةحولونوردوهرتزل

عناصربينيربطأنيمكنه،موجودةتكنلملوإيجادهاضرورةبللا،الصهيوني

تأثيرعلىيشهدكلهذلكبأنالقولأما.الصهيونيينالقادةمواقفوبينالنكتة

طاقتها.فوقالمسألةنحقللئلاالإسناداتمنالمزيدإلىبحاجةفهوالتلمودا

ومسؤوليهاالحركةزعماءلدىتتجلىالتلموديةالتربيةآنفيهريبلاومما

يحذرفإنههرتزلأما.الشرقيةأوروبهبلدانفيتقليديةبيئاتمنالمتحدرين

أشبهالصهيونيةبأنالقائلةللاشاعاتفرلسةالوقوعمنالأولالصهيونيالمؤتمر

فيويكتب23(.ص،السابقالمصدر،هرتزبرغ)راجع:الألفيةبالأعجوبةتكونما

شيء"كليلي:"ما"اوالقدسارومهاعناهس"ااكتابعلىاطلاعهبعديومياته

إلىكوهينإسرائيلوترجم!ابالألمانيهابنتهنشرتهاالتيبودفايمرمذكراتانظر:8-

الإنجليزية:

-311اس!عولء15014!ماس!11،؟+(3**هاس!503ه،3م*ء*س!3همم!!.او63)،"431-031.9.
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والصهيونيةالتلمود

التلمودذكرعلىالإتياندون..،كتابهفيعليهالعثوريمكنبهالقبامحاولنا

علىمطلعاكان-هرتزللوبسيمون-هرتزلجذأنفالمعروف.المدراشأو

"سيرةمؤلفويقول.الصهيونيةأرائهمعتعاطفوربما""،""القاليالريانيكتابات

العمر،منالعشرينعامهالحفيدبلوغبعدكانتالجذوفاةبأن"اهرتزلحياة

اعتادالذيجذهطريقعنوأحلامهالقاليبمشاريعهرتزلسماعيرجحمما

نفسهفيتغرل!رلمالبذرةبألتيدري.امن:يتساءلثمسنة.كلفيالأسرةزيارة

،المدةتلكطيلةمرئيةغيروتبقىالسفليةطبقاتهافيتنمولكي،حينذاك

؟".)9(.العالممنمرأىعلىثمارهاوتنعقدآزهارها،تتفتحأنقبل

المعبدإلاوالدهبصحبةيذهبكانأنهحداثتهفيهرتزلعننعرفكما

قرأفقدوالأعياد.السبوتأيامفيمنتظمةبصورةللمنزلالمجاورالإصلاحي

نظرةإليهانظرلكنه.وأبعدهالأثرآعمقنفسهجماوتركتالتوراةفيالخروجقصة

حتى،والجفافالبرودمنبشيءالصفآهـاميسردهامعلمهسمعأنبعدأخرى

هرتزلمصدرهاآخرىإشارةوهناك.الخياليةالجنبقصصتكونماأشبهبدت

بأنهالكئابمنمعارفهحدإلىأفضىفقدسنة.بنصفوفاتهقبل،بالذات

كثيرينتظرهالذي-الملك".المسيا""عنشيئاعمرهمنعشرةالثانيةفيقرأ

واملاقا.فقرأالناسأشدمثلأتانظهرعلىمجيئهإلىويتطلعوناليهود،من

الذيالحلمذلكهرتزلرآىوجيزةبفترةآلمانيكتابفيالمسياعنقراءتهولعد

الأتي:النحوعلىفوصفه-،الملكالمسيافيهلهظهر

فطؤقني،وجلالهعظمتهجمامسنشيخصورةعلى-الملكالمسيالياظهرا

الغيومتلكمنواحدةعلىوالتقيناالرلح.أجنحةعلىبعيداوحملنيبذراعيه

حداثتيثاعرفتهاالتيئالملامحتلكهيملامحهكانت.موسىبصورةالقزحية

أجلمن:بقولهإياهمخاطباموسىإلىالمسياوالتفتأنجلو...""ميكالتمثاللدى

سوفبأنيلليهودثأعلناذهبقائلا:خاطبنيلكنهأصقي.كنتالصبيهذا

لشعبيالأعمالعظائموأسدي،العظيمةالمعجزاتلأجترحقرلبعماأتي

.(151كله"اوللعالم

9-انظر:

اكلهـ-س!8!س!أ+:11؟+س!40هس!ع+ص!مام!11،ول!اهع!لأ"!لأ،!13+3.عمه،+أ"س!ل!-ح!وللأل!

ححأ!لما!ييما6+ء3لااس!،ح؟+(أ*س!لى؟5اكالاعآ+هاأ!س!5لا،حأحهأ!س!+طهـآهح،3ا)حأ4!ااح:!أ؟5

5."4191"049((

.-14)3ص.السابقلمصدرا-15
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رروقأسعد

سيرةفيللتلمودإشارةأيةتردولا،حداثتهفيهرتزلعننعرفهماهذا

للتأثيراتتعزضقدالصهيونيةمؤلسسكونبالطبعيستثنيلامما.حياته

إليهبالأقريينواتصالهمطالعتهخلالمنآو،مباشرةغيربطرؤاالتلمودية

جانبإلى،العلميا!تشافأدبعلىتركزالبارزاهتمامهأنبيد.الناسمن

لشبس."دي.افرديناندإلىيتطلعفهوالعصرلة.بالتكنولوجياالشديدإعجابه

الذيالمهندسهذاخطواتباقتفاءنفسهوتنازعه،الحياةفيالأعلىكمثله

كلطعلىنفسهفيطغتالعلميةميولهأنولبدوالسوسى.قناةشقعلىأشرف

فانعكست.الإنسانمشكلاتلحلوسيلةوالعلمالتكنولوجيافيرأىإذعداها،

روايتهفيعنهاعتركما،بعيدةدرجةإلى."اليهوديةالدولة.كراسفيالرؤلةهذه

"!.الجديدة-الأرضالقديمةالأرض"اعنالخيالية

التيالصورةتلكهيباهتمامناالاستئثارلهاينبغيالتيالناحيةأنعلى

مماته.ولعدحياتهإبان،اليهوديةالجماهيرمخيلةفيهرتزلعنتكونت

لا،أم-سيرتهمؤلفيقول-كماالحقيقةعنبعيدةالصورةهذهكانتوسواء

الجماهيرتطلعاتصفحتهاعلىانعكستالتيالمرأةبمثابةجاءتفإنها

"اباين..نجدلذاالريانيين.ومدارسالتلمودكنفجماوترعرتنشأتالتياليهودية

ملك،إلىهرتزلحؤلوا!"لقديلي:مااليهوداستجابةعنكتابهخاتمةفييقول

النورإلىوالعبوديةوالحرمانالظلمةمنقائدهمفيهورأواداوود،بنالمسياإلى

هذاعنحديثهفييستطردثما)11(.الميعاداأرض،أحلامهمآرضإلىوالحرلة،

أحداابأنالقارئليذكراليهود،أذهانفيهرتزلصورةمارستهالذيالتأثير

،هرتزلحياةأثناءبمحاربتهفقامالتأثيرهذافاعليةمدىبوضوحأدرك"هاعام

تنطويالتيالإيجابيةبالقيمةقبولهإعلانإلىالمؤل!سىوفاةبعديعودلكي

عشرحوالاهرتزلانتظرلماذاعجل:علىالتساؤللناجازوربماعليها.

؟صباهفيرأهالذيالحلمبمضمونالإفضاءقبلالصهيونينشاطهمنسنوات

مرتعهاوجدتالتيالصورةولينالبوحهذاتوقيتبينصلةأوعلاقةهناكوهل

الشرقية؟أورولهيهودمنالكثيريننفوسفيالخصب

4هاعامأحك3-

ذلكيقابلهالسياسيةالص!يونيةمؤلسسلدىالتلموديةالصلةانقطاعإن

كتبهامقالةففي"ا.هاعاما"أحد:الثقافيةالصهيونيةداعيةلدىالواعيالاهتمام

605.ص،نفسهالمصدر-اا
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لصهيونيةواالتلمود

حياةفيوالركودالجمودمسألةيرجعنجدهااالقلب"اشرلعةبعنوانو!أ4!!نة

ا"آهلكانوااليهودإنا".المكتوبةالكلمةب"اعبوديةيدعوهماإلىوأدبههـااليهود

كتبهمتحجروالىجمودهمإلابدورهأدىمماواحد،،نيخاو"عبيده"اا!الكتاب

بطلتحيث،المكتوبةالكلمةضدثورةفييهثالممنهموالقلب!العقل.الدينية

ذلكإلىيتطلعااهاعامو""أحد.الراهنةالحاجاتمعتنسجمأنالكلمةهذه

القلبشريعةحقاتؤلفالشفهيةالشرلعةكانتعندماالأولالزمن

والجمود،للتحجرسبباوالكتابةالتدولنجمايرىفهو.الأخلاقيالحسوناموس

لسلطانهاوأخضعتهالأخلاقيالحسقصورإلىأدتالمكتوبةاللفظةلأن

وقعتالتيوالنظرةالآفقضيقاللاحقينالتلموديينالشراحعلىوياخذالجاتر.

بدلاالتلمودجماجاءت"ابالعينا"العينشرلعةأنلويقولثم.المكتوبالنصأسيرة

الحكماءمنبدلاتفسيرهاالتلموديينالشراحعلىوكانالموسويالشرعمن

إسكاتإلىيعمدونالربانيونولكان،الحرفيبمعناهاقبولهالجرى،الأوائل

.بالقوةالمحتجةالأصوات

وبين(القلب)شريعةالأخلاقيالحسبينالنزاعيتصورهـاعام"اأحد11إن

)4091("والروحالجسد(1بعنوانثانيةمقالةفيولتطلع.المكتوبةالكلمةصنغيان

لكونهمونظرا،الثانيالهيكلفترةخلالاليهود!ادواباعتبارهمالفرلسيينإلى

الجسدبينتوحيدهاجمالليهوديةالنبويالتصور"اعلىتمثيلأصدقيمثلون

السباسيينالصادييناضدا:جبهتينعلىحاربواالفرلسيينبأنيرىلذا"".والروح

الحفاظسبيلفيالتارجيالعدوضدهؤلاءمعجنبإلىوجنبا،الدولةداخل

بينالأخيرالتحالفهذالكن925(.صهرتزبرغ،)انظر3االدولةكيانعلى

علىأصزالأولفالفرلقأصوللا،يدملموالفريسييناء!ل!()3،0الأحامس"ا11

سعيهمفينظراأبعدالفرش!يونكانبينصاسبيل!ا،جماوالموتبالدولةالتمسك

وذهبواالقدسفتركوا.السياسيالكيانعنبمعزلاليهوديةروحعلىللحفاظ

.هناكوالدينالشرلعةمعهدلتأسيس7!3()"حولا!!يمنيهالاإ

بمثابةالفرلسيينيعتبرهاعامأحدأنهوالصددهذاجماذكرهيجدرومما

طيلةاليهوديةالروحعاشتحيث،اليهوديا"لأالغيتوالنظامالأساسحجرواضعي

كانعندماأنشىقد"المصطنع"البناءهذابآنيرىفهو.الزمنمنسنةألفي

الغرضأنكما،وأخرىلحظةبينالمسيائيالعصرإطلالةيتوقعوناليهود

ماإلمااستمرلكنه.الزمنمنقصيرةفترةحاجاتلسدكانإنشائهمنالأصلي
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وقررأسعد

فيهاوتظهرتتصدعجدرانهآخذتوقد.جداطوللبزمنالفترةتلكبعد

.والسقوطالانهياروشكعلىفأصبح،الآنالشقوق

ولعلنالحديثالتاريخمسرحإلايصللكيذلككليسردهاعامأحدأن

فيالماديالعنصرعنالتخليدعاةاليهود:بينالصاصرينالطرفينمنموقفه

اليهوديةالدولةوآنصارالأوحد،الروحيالأساسعلىوارسائهاالقوميةالحياة

ذاتها.حدفيقصوىغايةبمثابةالصهيونيالسيالسيالكيانيعتبرونالذين

بينالتكافؤباعتمادإلاليسا"اهـاعامانظرفيالثالثالاحت!الأوالوسطوالحل

تعملبل،العكسأوالروحيعلىالماديالعنصريتقدملابحيث،والروحالجسد

الجسد؟صرحرفععلئالروح

فهو.هاعامأحدصهيونيةجماالتلموديالمضمونعنالكشفيصعباأنهبيد

يرفضلكنه".القوميةروحناانتاجاأنهابمعنى.قوميةديانةاليهوديةالديانةيعتبر

يفهم،ولا.اليهوديالدينوليدةليستالقوميةالروحلأنصحيحا،العكساعتبار

فييعترفأنهك!ا262(.ص)انظر"".الدينيةالقومية13بالمقصودهومامثلا،

فيالصهيونيةالغايةبأنا!)798"اليهوديةوالمشكلةاليهوديةالدولة11عنمقاله

منالأعظمفالقسم.الطبيعيةبالوسائلتحقيقهايمكنلا"المنفيينشملا"تجميع

دولةإقامةفيالصهيوفيالنجاحاحتمالرغم،يقيمحيثيبقىسوفاليهود

الصلواتكتبفيتردالتيوالعباراتباليهود.وملئهاالمستقبلفييهودية

لأن،للتحقيققابلةليست"(الأربعالأرضزوايامنالمشتتيناتجميعاعناليهودية

العجائبي!بالخلاصإيمانهفيالقبيلهذامنوعودايطلقوحدهالدين

المسألةفيللصهيونيةوالأوحدالحقيقيالأساسيعتبرهاعامأحدكانوإذا

مثليؤلدلاالواقعلكن.كتاباتهفيالتلموديالأثريبرزأنالمتوقعفمن،الروحية

"الصهيونيهذاتصوراتيسودالعلمانيبمنحاهالفربي!التفكير.التوقعاتهذه

يجرلهالذيالتمييزإلىهنانشيرأنلناجازورب!ا.الروحيةومفاهيمه13الثقافي

بلدانفيوطابعهاالغربفيالروحيةالمشكلةتتخذهالذيالطابعبينهاعاماحد

تصبعبينماكأفراد،تفالعهمالتياليهودمشكلةهيئالغربففي.الشرقيةأوروله

يشعرالأولاوالمشكلة.!أمةاليهودتتناولالتياليهوديةمشكلةأورولهشرقفي

الذيناليهودأولئكبالثانيةيشعربينماأوروليا،تعليماتلقواالذيناليهودبها

العداءهذاعلىوتعتمدللثمصاميةالعداءنتاجهيالأولىيهوديا.تعليماتلقوا

ألفتةبثقافةفعليلارتباططبيعيةا.نتيجةفإنهاالثانيةأماوجودها،جما
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والصهيونيةالتلمود

مارغمالتأثرا(مجرىعنولعيدةحلدونتبقىوسوف(،افيا)،أول،اكأ)س!عول،الماح

تفاهممنيحققونهوما،اقتصاديةمراكزمنالعالمأنحاءكلفياليهوديصيبه

)انظر.والمجتمعالسياسةمجالفيتامةص!اواةمنأو،جيرانهممعودي

266(.هرتزبرغ،ص

4التلمودىبياليك4-

زعماءمنغيرءعنينفرد"بياليكنخمانا"!اييمالصهيونيالشاعركانربما

التثقيفيودورهللتلمودأولاهالذيالاهتمامذلكفيالأوائلوروادهاالحركة

ا"بياليك".لحياةأرخواالذينويقول.الماضيلتراثالصهيونيالقوميالإحياءفي

يكنهالذيالرومانسي!(الحبفيهاعاما!أحد11أستاذهعنيختلفإنه

عنهالابتعادوسلدالغيتويكرهالأستاذكانبينماوللغيتو"ا،اليهوديللماضي

028(.)هرتزبرغ،ص

الأد!.كنوزعلىبالحفاظ"ابياليكا.اهتمامتحركالتيالبواعثأحدإن

الصهيونيالقوميالإحياءتزولدفييشعرهاالتيالحاجةهيا.الكلاسيكيالعبري

فالحاجة.السحيقالماضيإلىالمعاصرلناليهوديشدالذيا"الترالث"امنبنوع

ولياليك.العمومعلىاليهوديالقوميللاحياءلشرطبمثابةهيالتلمودإحياءإلا

أذهانمن(والقصصي)الشرعيوالهخاداالحلقا:بشقيهالتلمودتقرلبيرلد

الأثرهذامادةتضعتلموديةبترجماتالقيامإلىيدعوكما.المعاصريناليهود

)12()2أس!عول-كاأأ-ولول(.اليهودبينالناسعامةمتناولفيالقومي

تتناولالقرناهذمنالثانيالعقدخلال".بياليكا"كتبهاالتيالمقالاتنجدلذا

والروائعالآثاربجمعالقياملعمليةمفصلةخطةوتضع.اليهوديالتراثموضوع

ففي.الأدبمجالفياليهوديالإبداععنشاملةصورةتقدمالتيالكلاسيكية

.ابياليك"يعمد،،14،ول!؟حوللما4،،!4!!!ول(91)17ا.داوالهخاالحلقا10:بعنوانمقالة

بان:يعلنثم.وردائهاالتوراةبسياجالحلقاتشبيهإلى

لكنهما.مميزينوأسلوبينمستقلينشكلينعلىيمثلانوالهخاداالحلقا

تمتصفالهجاداوالأدبالحياةجماسولةويتفاعلانجنبإلىجنبايسيران

نقرأهاوحين.وجودهيمكنوماالوجودواجبوتتناولالفكر،عالممنطاقتها

12-انظر:

س!-.ةس!عط75أ(511:3+*!534+أ3لمهأعءأول144ثم،+055011حأ1،كهس!!ح""!،ح73:،،ي!ع!اأول!؟،ء

س!3!3؟ح:ل!أ،،!+ها"س!،4ا!33+!حح4،4!"س!413ح57+حهمللاأ*4)،،+3،"ه.-6552.
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ا.الحلقا01آماالعليا.ومثلهفكرهوشواغلاليهوديالشعبأمانيإلىفيهانتعرف

ترببناكما،والثابتالموجودوتتناول،العمليةالحياةعالممنتقتاتفإنها

منها.حياتهوحقيقةذاتهحدفيالشعبحياة،ومعبرةسريعةصورفي،بوضوح

بهااختلجالتيالعلياومثلهآمانيهالشعبألبسكيف:المباشرةمعرفتنانستقي

"")13(.والقارئأفعالإلىحولهاثم،والدقيقةالثابتةالحياتيةالأشكالرداءصدره

3،""3413؟ح"س!؟ضأا!العبرانيالكتاب"اعنا"بياليك""مقالاتفييتمعنالذي

سوف2(لما+4+أ+كا!ولأس!اس!ول!س!4)!4،!!ولا"داالهخا"اتجميعوعن،اسصا!63-04."9

يحركه.الذيوالدافعبياليكإليهيرميالذيالهدفعنواضحةبفكرةيخرج

إلىثتصنيفهاالعبرانيالأدبمادةلجمعالنطاقواسعةعمليةإطلاوايريدفهو

التالية:الرئيسيةالفئات

ا"الأبوكرلفا"اإلابالإضافةالتارلخية(والكتبوالأنبياء)الخمسةالتوراةأسفارأ-

ع(.3داح04)+ح"!3!أ"5المقتبسةالصحائفأووالأسفار(المنحولة)الكتب

مع،علميةعبرلةترجمةفيالإسكندرانيالأدبمنومبوبةمختارةشذرات2-

سائغة.ومقدمةمقتضبةشروحات

عنحديثةعبرلةترجمةفي"افلافيوسايوللميفوسالكتبكاملةطبعة3-

وكتبه.وعصرهالمؤلفعنمقدمةمع،الأصل

الهوامشوجميعواف،مقتضبشرحمع،منقحةشعبيةطبعةفيالمشنا4-

الخ.والنباتاتالأشياءورسوماللازمةوالحواشي

الأزمنةحسبمرتبةتأتيبحيثوالمدراش،التلمودفيالهخادا5-

.ومقدماتشرو!مع،والموضوعات

علىيبقىبينما)المدرسي(،السكولائيالقسممنهاولستثنى،الفلسفة6-

فيها.الفكريةوالعناصرالمنطقيات

الدينيالشعرعيونمنمختارةمقطوعات:والأغانيالأفكارشعر7-

الوسطى.القرونفيوالدنيوي

التالية:المجموعةفيالمقالةراجعا-3

-حط+أ!!"ح!+!!كاأ4ا!لا:11ل!ثهلا*1133،(ولألما+ه3أح+ءلأي!س!مالا!!3ول!لا!43س!*ولح؟ألأع3ح+س!ث!،

7هول537(،لأ?ط)ا3ء+!لأنأ4أ5حفىح73حا!!!كاوس!ا!،لا.5291)،"701-28.0.!.099

يلي:ماوانطر

ك!-س!هكا!حلأ.*؟؟ححم:؟+،،ح+ذحث!أء2هملس!مملاأ"3للا،سأ،".اول،+عس!)للاأ؟33ء+أأء!ثه،"ه.اح4،

ه".2-171.
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.الموضوعحسبمرتبةجميلة-شذراتالأخلاقيات8-

فيالعبرانيةالموادمنها،والفكرلةالخياليةالرؤلويةالعناصرالقئالة:9-

مقدمة.معالعبرانيةإلىحرفيةترجمةفيوالآراميةالأصل

وأسماها.أفضلهامنمختارات!الدينيةالموعظة15-

المواضيع،حسبومرتبةالحاصديمكتبمنمختارةمقالات:الحاصديةا-ا

الحاصديم.عنمأثورةوأقوالوقصص

الحيوانوحكاياتالقصصمنه:والسماعيالمكتوب،الشعبيالأدبأ-2

وغيرها.الشعبيةوالأغانيوالنوالر،والأمثال

)14(.الأخيرةعاماوالخمسينالمائةخلالاليهودنتاجالحديثا:الأدب13-

الروائعاستخراجفهوومشروعاتهمقالاتهفي""بياليكيرددهالذيالمبدأأما

بغية،الزؤانعنالقمحوفصلالعبرانيةالأدبيةالمادةعريلةبعدالك!رسيكية

الشاعرهذاكرسوقدعليها.المعولالأثارمنجديدةسلسلةإلىالوصول

لوضعأ-3491()249فلسطينفيقضاهاالتيالعشرالسنواتتلكالتلمودي

فيالمذكورةالأثارونشرتحقيقعلىفعكفالتنفيذ.موضعالكبيرمشروعه

وهناك.العملطبيعةإلىنسبة)كالاولولأ،(اكينوسا"تسميةلهاواختار،القائمة

جمعفي.ابياليك"بدأهمابمتابعةوتعنىالاسهـا،هذاتحملاليومإسرائيلفيلجنة

اليهودية.الكلاسيكيةالروائع

بنشرقيامههوالتلموديالحقلفيابياليك"النشاطالبارزالإسهامأنعلى

نشرفيشروعهثم."ارافينتسكيئ"معبالتعاون3(ح،ا"ح3)،ا!4!!!!الهخادا"ا"سفر

سائفة.عبرانيةشروحاتمعجديدةطبعةفي)؟هلأكا!،اثأول(الكاملالمشنا

رئيسيادورايلعبأنلهوتوسم،المشروعهذاعلىالكبيرةالأماليعلقكانفقد

.اليهوديالأدبفيالهخاداسفرلعبهالذيالدورغرارعلى،اليهوديةالترييةفي

)15(قوميةملحمةإلىا"""الحلقاتحويليستطيعالعبقريبأنالقائلهوأليس

التلموديالأدبمجالفي"بياليك"دشنهالذيالعملاعتبارالجائزومن)ثهه"ص!(،

للأغراضالتلموداستخدامطرلقعلىأساسيةوخطوةهامةمرحلةبمثابة

القوميالإحياءفيالصهيونيالهدفلتحقيقفاعلةوكأداة،الصهيونيةالتريولة

تلمودية،جذورإلىا!بياليك""صهيونيةإرجاعيعنيلاهذاأنبيد.اليهودي

فيالعمرمنعشرةالسابعةبلوغهعندشهرا18قضىالشاعربأنالعلممع

ا!ف.:طأ5!"،،أ!!كا!ول3!"شأ"شالاكا،"."ه،؟اح."ه5-57و:التاليالمقالانظر14-

.151ص،نفسهالمصدرااوالهخاداالحلقا"االمقالةانظري!ا-
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شقنماالتلموديةلراستهأسهمتوربماللتلمود.الشهيرةفولوزهيناكاديمية

إلى)1918(التسعينياتمطلعجماانضمأنهفالمعروف.الصهيونيةنحوطردقه

927(.ص،هرتزبرغ)انظر.صهيونإحياءلحركةتابعةسريةطلابيةمنظمة

التلموديئالآثارمنالاستفادةصعيدعلىتبضالآساسيةالرجلمساهمةلكن

وتقرررهـاالأثارهذهنشرلجهةذلككانسواء،اليهوديالقوميئالإحياءسبيلجما

وتقوب!الصهيونيةالتربيةفيآساسيةكمادةاستخدامهالجهةآواليهود،عامةمن

بصوروتفكيرهذهنهشحنإلىبالإضافة،اليهوديالإنسانلدىالقوميالوجدان

السنين.مئاتمنذالتارلخعجلةتخطتهاوقدالأزمنةغابرإلماترجعمعينة

الدعاةمنفئتينوأعمالكتاباتفيالتلموديةالتأثيراتبعضتلفسحاولنا

ودعوت!هرتزللظهورالسابقةالفترةإبانالأولالرعيلفئةالصهيونين،

منيكنولمالهرتزلا.العصررجالاتمنمختارةوفئة،الأساسيةالصهيونية

منهايتألفالتيالعناصرسائرعنفرزهاأوالتلموديةالعناصرتعييناأبدالسهل

الزعماءمعظمبأنالعلممعهذا.كتابتهمسطورجماوتنعكسهؤلاءتفكير

فيالتلموديالأثريحملونأوربهشرقيفيبيئاتمنالمتحدرلنالصهيونين

كانتالتقليديالتعليمنظامكااليهوديةفالمدارس.وتربيتهمالأولىنشأتهم

ا؟3ءلأ()،أ!7الماليشيفا01لاإبالإضافة)عس!4ءط(الخدرا""اأوالابتدائيةالمرحلةتضم

المدربين،الأفرادلاحتواء"االدرسابيتواالعليا،التلموديةالدراساتاكاديميةأو

)انظرمستقلةبصورةالتلموديةالأدبفيدراساته!امتابعةلهميتاححيث

روادمنالكثيرينإرجاعالسهلومنل!(.27ص،نفسهالمصدرهرتزيرغ،

السوادلكن.المدرسيةتربيتهمجماالتلموديةالجذورهذهإلىالأوائلالصهيونية

عليهإليهمالتعرفشاءفمن،ذكرهمعلىنأتلمالذين-وه!اهؤلاءمنالأظم

الصهيونةاا-"الفكرةكتابفيهرتزيرغجمعهاالتيالمختاراتإلىبالرجوع

أورولهمعاهدجماعلومهموتلقوا،التقليديةاليهوديةالبيئةعنكثيراابتعدوا

التاسعالقرنفيأوروبهعرفتهاالتيالقوميةفكرةبأنوالقولوجامعاتها.الغريية

القولهذااالفريقهذالصهيونيةالأساسيالمحركهيالعشرينومطلععشر

التلمود،تعاليمإلىصهيونيتهمنسبةمنالتارلخيةوالحقيقةالصحةإلىأقربهو

والترسباتاللاوعيعناصرأما.القائمةهذهرأسيحتلنفسهوهرتزل

لأساطينتركهاالجائزفمناليهودالقوميينهؤلاءنفوسفيالباكرةالتلمودية

هذهتكونآنبالطبعيمنعماهناكوليسالمجفين.وخبرائهالنفسانيالتحليل

المقدرا"."اأوالخفيدورهالعبتقدالطفوليةالرواسب
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ريبدونهوالمتدينينالصهيونيينلدىالتلموديةالتأثيراتاستكشافإن

مضمونهاوتوأصلا،أبدتنقطعلمهفافالصلة.اجهدوآوفرامأخذأسهل

باسمدعوتهااقترنتالتيالسياسيةالصهيونيةعنالعاموطابعهاولواعثها

العاملةوهيئاتهاومؤلسساتهابتنظيماتهاأطلقهاالتيوالحركةااهرتزل2.ثيودور

الأوساطنفوذالإدراكتماميدركهرتزلكانواذا.جامعشاملصعيدعلى

مجالاالنفوذلهذايفسحكيفويعرف،الشرقيةأورولهيهودبينالواسعالدينية

تلمودية.جذورمنكلياتنبعأصبحتالصهيونيةأنذلكيعنيفلا.الحركةفي

نألهايمكنكيففعرف،الحركةمؤلسسمارسهاالتيالدبلوماسيةهيبل

نحوهاتستقطبهموأن"ا،صهيون"أحباءلتنظيماتالتابعةالجماعاتمنتستفيد

الشرقية.أورولهفياليهوديةالجماهيرودكسبفيطمعا

فياشتركواالذينللأشخاصالمهنيالتوزيععلىنظرةإلقاءسوىعليناوما

النفوذعلىالحكمإصدارمننتمكنحتى7918،عامالأولالصهيونيالمؤتمر

فيالمشتركينمجموعإلىالريانييننسبةوأن.الصهيونيةالحركةداخلالتلمودي

بينهماقارنانحنماإذاالذكرتستحقهيولابال،بذاتليستمثلا،المؤتمر،

والآطباءوالصحافيينالأدباءآوالأعمالرجالأواليهودالطلابعددولين

جدولفيالصهيونيالمؤتمرلأعضاءالمهنيالتوقلعإيراد(ثرنالذا.والمحامين

ا!المؤتمرذلكعنالسائدةالأوهامبعضتبديدفيذلكيساعدولكيتاص.

اا"البروتوكولاتتلكوضعإلىفيهوتفادواااصهيونا"حكماءعقدهالذيا"السري

أوساطنا.فيالنظيرالمنقطعالرواجهذالتلقىالشهيرة

"بازل.امؤتمرمقرراتإلىبالإضافة.المواليةالصفحةعلىالواردالجدولإن

نأبدولاجانبا،..الحكماءا"أسطورةطرحالمترددينلحملتكفيالمعروفة

نتائجهامنيعانيالتيالصهيونيةمقرراتعلىالاهتمامتركيزوجوبتناشدهم

وكليومكلوطنهمنالمطرودالفلسطينيوالإنسانالعربيالمواطنوأعمالها

فيالواردةوالمعلوماتالأرقامعلىالجدولهذاتوزلعجمااعتمدناوقد.ساعة

""161(.الأولالصهيونيئالمؤتمرفيالمشتركين"اعنمقالة

16-انظر:

-*ألأأ!+هول،ا!:4ع"+،(أ+،!اح!ه3أول+أس!ث!،امم231أهأول،3ح!!+هح3!،ثه،+أا))ل!.اس!

كا!،ء3ههمما:ح3ثهلأءثهأول2أ+هأ3،ولأ3لم+0،!4+"+هلا!"،،710751،س!4."!"ث!!س!)ألأعلأأ،

عء+(21ص!3"ثه3،ء*"مم!همم!ح.او56)،".251-331.
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ولىالأالصهيؤليالمؤتمرمنيللمشتركين/لمهنيالتوزيعجدولى

التكمولوجياأالحقو!ال!ب%الهنرسةأالضلسمةدالحر

صميوتلجاا
2!2

عةاالزر

نحات)فرنسه(

صلباح)!فحلتره(

فلسحكين()ارع!ز
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،.+
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41اذ22اذاا-13،طاا-41421ا*ا531رجا&ا!حالى

-ا-131-12118125411داا-4ا12وا!باءكئاب

18-18141-ا-ا4ا-ا-ا-ا-84141أططء

-114--ا-اا-اا-ا--ا-ا-ا-ا18دكتوراءفلسضة

-ا-121-181-ا-ا-ا-ا-ا-15121صهندسون

1218ذا-ا-ا-ا-ا-ا-1481818121!ونخاحا

د18112ا-4ا-1212ا-ا-ا-ا-الأ13صحاكيون

-اا-2ا-اا-ا-2ا-ا15-اا-21ءاريمماءتحرير

-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-1،ا4اصصمارصهنرسى

-ا-ا-ا-ا-ا-ا-18181-اا-1314عيوتصتا

-14121!أ18+151-ا-81ا2ا2ا!راصحاصوت

141-ا-ا-ا-ا-ا-14-ا-181"ا"صتمولوت

-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-ا-12121ا!اختزسكرتير

زراعي!هفدس

للرياضياتاالضاقونياللضقهاجا!حياستاذ

121عبرانيوت!ربوت

!

151!سيحيوتضيوف

،!مح!21-12الصللاب!جحوح

نيه.وروطبوكوفينهيلي:ماتشملرومانيةا-

.أسوجهولانده.ايطاليه.بلجيكا.؟الغربيةاروبة2-

.الصربيلادمنواحدطبمبهناك3-

023

الميولصلبا

*18

المهنت
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!
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+.
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التانيالفصلى

تلموديةوتصوواتمفاهيم

وهجرة،اليهوديةلملدولةدة-لمعاأيامنافيحصلشيءنف!اكلأنلملمستحيلمن"

،ؤهرتزكؤلبسكز"ص!ىبأسماءقطسمعوامالملذين/ليهودمنلملآلإفعشرلمت

رؤلاالاعتباربعيننأخذأندون-الصهيؤلية01لبهلمةحتىأبدلميسمعولملموربما

خرلمبمنذفقطليس./ليهوديالشعبقلبأعماقفيتتفرسلملتيئيالمسياالخلاص

مصز.عنرتحالالاقبلليهنلملمنئل،ولمالأءنبياالأأيامومنذبل،نيلملثا/لهيكل

سبورا"اوالديائيللمسرا/":غوريون)بن-

6/،.ص،لم379لمسر/ئيل،لحكومةالسنوي/لكتاب
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التيالتلموديةوالمفاهيمالتصوراتبعضتقديمالفصلهذافينحاولسوف

التصورأنفيهرلبلاومما.الصهيونيوالعملالفكرصعيدعلىبارزادوراتلعب

ذلكيستدلكما،الصهيونيةبالدوافعالصلةوثيقيزالولاكانالمسيائيئ

انعقد5791عاممن)يولي!،تموزشهرففي.وكتاباتهغورلون".ا"بنأقوالمن

زمامغوهـلونبنأخذالذيا"العقائدي"المؤتمرذلكالمحتلةالقدسبمدينة

للبحثعديدةبلدانمناليهودالحكماءكباروجاء،إليهالدعوةفيالمبالرة

".اليهوديالشعب"وحدةعنوالناشئةالعرلضةالمسائلفي

المسيائى4واكأملغوريوقبق-

جميعيناشدلكيللمؤتمرافتتاحهفرصةاغتنمفقدغوريونبنأما

حركةبمثابةفلسطينإلى"اإسرائيل"بنيعودةاعتباراليكوديةالقطاعات

المسيائيالتوقعأوالأملإن.العبرانيينالأنبياءرسالةتحقيقعلىتعملمسبائية

والطافحةالبناءةطاقتهامنبعأنهمثلما،إسرائيلإيمانجوهريؤلفنظرهفي

)1(.الخالصةالدينيةالفاحيةالعامطابعهفييتعدىأملوهو.والنشاطبالحيولة

يعرفصارالذيالتاريخيالبيانذلكفيأفكارهيصوغغوريونبننجدلذا

سالما!الجيروصفحاتعلىفيقولح(،04ء3آه،)ل!س!+ا"اليهوديإيمانبا.قانون

يلي:ما(5791تموز-يوليوأ)9ا"بوست

هوالدولةخلقإلىوادى،الأجيالمرعلىاليهوديالشعببقاءضمنماإن01

اليهوديالشعبخلاصرؤلا،إسرائيلأنبياءلدىالمسيائيةالرؤلاتلك

المسيائية"ا.الرؤلاهذهلتحقيقآداةهيإسرائيلدولةإنجمعاء.والإنسانية

التراثفيوالرؤلولةالمسيائيةالنواحيعلىالمتعمدالتشديدأنهووالواقع

تحقيقإلىيهدفإسرائيلودولةالصهيونيةوبينبينهاوالريط،الدينياليهودي

التالي:الكتابمن84صا،اإسرائيلفياليهودية11عنبنتولشن.لةمفانظرا-

ول-،.ول؟3+س!(ل!+س!.ح4.)-أ)ء"أ!+هأ+؟،حلأأ44اح،!:،ثهس!3؟+ح"احاأ!+ه3أ+

حهولحعه44+،حهأ-،+أ،ح،0751-)لا4أ!3++"4ح؟أعلأأأ!ولألا،،ح!كا!أع04س!لأ3أ7ح؟3ألا،

"س!مثه3:)69و.
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رروقأسعد

الطابمتمويهآمامالمجالإتاحةيمكنهجهةفمن،واحدةبضربةأمورجملة

افكمامسيائية،أوطوباولةبغشاوةوتغليفهاالصهيونيةللفكرةالاستعماري

استكمالتجعلمعينةبعقيدةالعالميهودتزولدعلىأخرىجهةمنيعمل

صيقفيوالمشاركةفيهاللاقامةإسرائيلإلىبمجيئهمرهنايهوديتهم

الديني.الخلاصفكرةعاتقعلىالملقاةالتوقعات

عنالمطولةمقالتهفيبالتفصيلالموضوعهذايتناولغورلونبنإن

أمامالافتتاحيخطابهبينوثيقةصلةهناكأنولبدووالدياسبورا("!!"إسرائيل

تتضمنهاالتيالمسهبةالشروحاتولينا،اإيمانهاقانون2وااالعقائدي("المؤتمر

المقالةفيالرئيسيةالأفكارإيرادفلنحاولوالدياسبورا("."إسرائيلمقالة

.المذكورة

.ا؟اليهوديهو"اومن""؟يهوديهو"ماعن:التساؤلاتيطرحغوريونبنيبدأ

"وما؟المنفىفينفسهاعلىتحافظأنلليهوديةتسنىوكيفا؟اليهوداهم"(منأو

ينتقلثم.هنالكماأخرإلى01هذه؟أيامنافياليهوديةالدولةإحياءإلىأدىالذي

الدراساتأستاذ"،كوفمان"ايحزقيل،راءعلىالردمعرضفيالإجابةإلى

طرحأنكوفمانل!زستاذسبقفقد9491.عاممفذالعبريةالبامعةفيالتوراتية

أنيمكنهعماغوريونبنلسؤالمماثلاسؤالا1405(،ا)!!،احص!،أس!7كتابهفي

ذلكعلىومحافظتهمالقوميوجودهمبأشكالشتاتهمفياليهودتعلقلنايفسر

الداخليالسببهوا"الديني".الطابعأنبقولهوأجابالفرلد.القوميالطابع

علىحافظوافاليهود.فرادتهمعلىالحفاض!سبيلفياليهودكفاحوراءالأوحد

للفكرةمرادفاهناالدينيأتيحيث،الدينلأجلالأممسائرعنانفصالهم

الإيمانيالعنصرهوالدينيةبالفكرةالمقصودأدتأي.كوفماننظرفيالدينية

يستندكوفمانأنالقولوخلاصة.والفرائضوالوصاياالشراتعوليس،الدينفي

افتراضين:إلىتحليلاتهفي

قومية.ديانةليستكديناليهوديةأولا:-

القومية.اليهودلإرادةالأوحدالمصدرهيالدينيةالفكرة:ثانيا-

)التوراة(القديمةاليهوديةمعصرلحاتعارضاذلكفييرىغوريونبنلكن

أبيبينالأولداللقاءسواء.حدعلىوالتلمود()المشناالمتأخرةاليهوديةومع

على،والإقليميةالقوميةالدوافعكلياعليهتطغىكانتوالرباليهوديالشعب

الطابعهيالمسيائيالأملأوالخلاصرؤ!اأصبحتلاحقةفترةوفي.قولهحد
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والححمهيرني!أنتلموث

منإضحاحأسكارطمنسفركلفيالتوراقيتشهدبينما،لليهوديةالمحوري

كاناوالوصاياائعبالشروالتمسكالموعودةبالأرضالتعلقآنعلىإصتاحاتها

قبلنافلودية)2(.اليفجوهرمنةقسصااليهوديالإيمانمنعضوياجزءايؤلفان

مجرداإيماناالواحدبالإلهافييمانءقغوىنجون-بن-يقولكوفمانافتراض

حكهـاكتلأصبحأليهوإي،الشعبلكرادةكأساستاريخخية،أوقوميةصلةكلمن

الايمانذلكانتمثصاربعداليهودتفردوشاءالكامنالسببنفهمأنعليناالمتعذر

.آخرىوشعوبأمملدى

تتكصيرهافهوكوفماننظرلةعلىغوريونبنلدىالأساسيالمأخذأما

التيالرؤ!اهذهالمسيائية"،الخلاص""رؤداأهميةإلىالإشارةعنالمستغرب

:غوريونبننظروفي.أجواءهوتملأاليهوديالتاريخهواءبهايعبق

الطابمتؤلفباعتبارهاالمسيائيالخلاصقزلاإدفاكعنيقصرمنإن"ا

للتاريخالمركزلةالحقيقةفهمفيبالتالييفشلاليهودكا،الشعبلفرادةالمحوري

17(.ص،نفسه)المصدرا.إسراثيلاإيمانفيالزاولةوحجراليهودي

دا!فيهنغرسلملوالفريدمعناهسيحقدكانالكونبرباليهودإيمانأنآي

هذهطابعفيآثرتالتارلخيةوالتغيرات.اليهوديالشعبخلاصعنالرؤلا

الرسالةعنالداخليةذواتهالكنشكلها.فيعنهاالتعبيرفيأثرتمثلماالرؤلا.

حالفا.علىبقيتالمسياتية

الصلواتفيكماوالمدرالش،المشناوفيا.او!"الأبوكريفاالتوراةأسفارففي

الشعبوفكرةالخلاصر،رؤلاالباعثان:هذانيتكررالعبرانيوالشعراليهودية

آمللولاإذ"،الخلاصايات"ابدسوىإسرائيلقياموليس+!(.)*)دا!حكهالمتار

تثوم!نتالما"،القديمبوطنهمالشديدأوتعلقهمااليهودلدىالمسيائيالخلاص

الئالصعويةلثن.غوؤونبنيقولهماحذاالإطلاقما.على!ائمةإسرائيللدولة

9هذ"إأياثناكماإدإسرائيلتقملما.لماذا:التاليبالسؤالتتعلقيواجهها

إليهيلجأالذتيزالجواب،تلتربابزسنةألكيطيلةالحتديثةالينابيعانقطعتوهل

اليهودنجإطظهرتالتيالمسيائيةالحر!اتإكالنظرمووتبرلرهذلكتعليليخا

والتضلعالوطزإلىالتوقعنومتجسدحيتعبيربمتابةالكذبةالمسحاءيدعلى

اليهود.قلوبلهاخفقتالتيالمشاعروهما،الخلاصنحو

ائيا!/ا،إس!!لحكوم!الصشويال!ب"افياااوالدباسبوشإسرائيكألم:مفالةانضر2-

.)اص5791(.)القدس.
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الثوريالصعدينعلىالصهيونيةالمنظمةدورتقييمإلىالمطافبهيصلثم

الأداة10هيإسرائيلدولةأنعلىالتوكيديفوتهأندوناليهود،حياةفيوالتربوي

إسرائيليهودعلىوالحفاض!،وطنهفياليهوديالشعب"الخلاصاليومالتارلخيةا(

:فيقولا.االدياسبورا

"بنسكرا.اختراعمنليستاليهوديةالدولةوإحياءصهيونإلاالعودةفكرةإن01

قبلماإلىيرجعانبللاذاتهاالمنفىبعمرهماوالأملفالرؤلا"اهرتزلا".أو

هذهإرد!ماءمحاولةهوالسياسيةالصهيونيةفعلتهماوجل.الثانيالهيكلخراب

الماديةالحاجاتأساسعلىالشعبحياةفيالعميقةبجذورهاالقديمةالفكرة

ناجحةعملطرقعنوالبحثعشر،التاسعالقرنفيالأورولييناليهودلدى

35(.)ص"ا.الفكرةلتحقيق

عقدإلىحافزهكانتآنها-مثلماغوريونبنبالتشغلالتيالصشكلةآما

إلىالسبيلأوكيف".اليهودي("الوعيمشكلةفهيا"-الإيديولوجي".المؤتمر

منولحدالإسرائيليةالشبيبةعالميسودالذيالعقائديالقلقذلكمنالخروج

انالوجداتعزلزعلىيقوميراهالذيوالحلالدياسبورا؟بيهوداهتمامها

".التراثوفيالماضيفيالجذوروتعميقأرزس!لأ(،"5لماهاحثه+هحثاح+3)3""اليهودي

ليسالوجدانهذابأنالقولعلىيحرصلكنه.".اليهوديللشعبالروحي

تحظىلاالمطابقةهذهطالما(.التلمودي)الشرع!"الحلقا"نحوللولاءمطابقا

ا."الحلقاتجاهليمنيلاذلكأنعلى.اليوماليهودغالبيةلدىبالقبول

التلموديالشرعيتبعونلافالذين.اليهوديالوجدانمضمونمناستثفاءهاأو

إقصاءحاولوالوفيماالتاريخيةالزاولةمنغلطةيرتكبوناليوميةحياتهمفي

التقليدمجرىعنينفصملاجزءاتؤلفلأنها،الوجدانمجالعنالحلقالأ"!ا

ثلاثطرقهناكغورلونبنيقولإذن؟،العملماسنة.ألفيطيلةاليهودي

القطاعاتساتروعيفيوتجذيرهااليهوديالشعبوحدةعلىللحفاض!

:والفئات

وهنا.العالميهودبينالمشتركللوجدانجوهريكشرط:اليهوديةالترييةأ-

لهولةالوحيدالألمصاستؤلفااا"الحلفابأنالقائلالرأيينتقدغوريونبننجد

الذاتيةالقيمةمنالانتقاصالىذلكيؤديلئلا،واستمرارهاليهوديالشعب

الوجهتين:منوأثمنهيهوديأثرأعظمالتوراةيعتبرفهو)4(.)ص.للتوراة

الجامعة.والديانةوالثقافةوالأخلا!ا،التاريخيةالقومية
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والصهيونيةالتلمود

الرئيسيةالممزلةشغلتالتيوهيالمسيائي:الخلاصرفلاا.تصعيد2-

أنهامثلما،إسرائيلتوراةفيالجامعالإشعاعكلعنوعترتااليهوديالتاريخفي

لمواجهةوالبطولةبالقوةوملأته،المستقبلنحواليهوديالشعبآنظارحولت

الدياسبورا.فيالطويلتجوالهأثناءبهحلتالتيوالصعوباتالمحنجميع

وتحقيق،المنفيينوتجميع،القوميالخلاصبشائرلهجلبتالتيوهي

42(+)ص...القديمالوطنفيالاستقلال

شتىفياسرائيلودولةالدياسبورايهودبينالشخصيةالروابطتوثيق3-

الأطفالوايفاد،الماليةالتوظيفاتإلىالزلارات،من:والأشكالالمجالات

وعلمائناشبابناخيرة".بتدريبالقيامإلىإسراثيل!فيللدراسةوالطلابوالشبان

".إسرائيلعنوالمدافعينالبنائينصفوفإلىللانضمام

مختلفبينالروابطتوثيقغوريونبنفيهيتوسمالذيالمثلثالخيطهوهذا

المزدوجبالدوريتعلقكلهذلكمنيعنيناماأنبيد.العالمفياليهودقطاعات

الهدفتحقيقفيالأولالفضللهاكانالتيفهيالمسيائي:الخلاصلفكرة

الففوسفيتفعلأنالأنلهاينبغيذلك،علىوعلاوة،الدولةوإقامةالصهيوني

التحقيقفيتكمنالفكرةوظيفةأنأيالغابر.مجدهاوتستعيدجديدمن

التالية.الأهدافإلىالوصولبغيةالمستمر

مجيءعنالتلموديةالتصوراتإلىنتعرفلكيالآنالوقتحانولقد

العالميبدووكيف،مجيئهعلىالمعقودةاليهوديةالأمالطبيعةوالى0(المسئا"،

المسثا؟قدومعندالتلمودياليهودينظرفي
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الربانيين4تصوراتثطالمسيا-ب

مدراش.-الهيكلسقوص!يوم/لمست!دةولااكانت-

هيهل،الأصليةوجذورهاالمسيائيةالفكرةمنشأحولالباحثينأراءتتباين

واضحةعبرلةأصولإلىترجعأنهاأم.القديمةاليهوديةالمعتقداتعلىدخيلة

المسألةهذهمعالجةمنيمكنناوضعفيولسنا؟التوراةمنمعينةأسفارفي

فيينحصراهتصامنابأنعلماوشأنها،تركهانؤثرلذافيها.برأيالإدلاءأو

عقيدةهيالفكرةهذهبأنا"ساراشك"لسانعلىبالقولفنكتفيالتلمود.أسفار

نوعافيهاوجدوااليهودوأن،تأمليةمنهااكثروعملية،لاهوتيةمنهااكثرسياسية

(مالهمعلقوامثلما.والشدةالضيقأوقاتجمابواسطتهينفسونالأماقصماممن

وراحوا،والقداسةالجبروتمنبهالةأحاطوهالذي..المحرر.اذلكمجيءعلى

سوفالذيالمفتظرفهووالبلايا.المحنمنيخلصهملكيقدومهينتظرون

)3(.ولهجةفرحإلىوكربهمنور،إلىظلمتهميحول

فتتحولهذه،"المستا."بفكرةالريانييناهتماميتجلىالتلمودأسفاروفي

والسلطاتعصاتهمبينالدمويالصدامأعقابفيشاملةعقيدةإلىأيديهمعلى

كما،قدومهموعدعنتنبىالتيالحساباتبإجراءأنفسهمولشغلون.الرومانية

يتبوألكيداوود،نسلمنالمنحدر".المخقص""ذلكمجيءإلىتطلعهميزداد

اندحاربعدالعالمعلىالسلطنةسدةإلىإسرائيلبهوترتفع،الملكعرلثى

ا"المستا..وجودزعمواأنهمحتى،فلسطينأخضعتالتي)رومه(الرابعةالمملكة

في)باهـلتا(خارجيمشنافهناكوللما+4-س!!!(.س!+،4أ*س!3)س!ءولحأالعالموجودقبل

،التوراة:العالمخلققبلأشياءسبعةخلقيعلن265(ص134،)فصاحيم،سفر

والسندالمستا.واسم،والهيكلالمجد،وعرشوجهن!ا،عدن،وجنة،والتوبة

إلىاسمه!"يكون؟)(:والسبعينالثاني)المزمورإلىيرجعالسفرهذافيالوارد

لية:الفالدراسةمقدمةانظر3-

هلهس!ثهث!9مم!ح؟ح!!"3س!ث!+-حهه4امحولمهس!؟4س!الأ53أ4ط+أ4ءلاس!أ)74أ*ءل؟كهمء(آط41لا3،ح

1(أ*حث!3؟+ص!اها!هح)34أ+حلأم،ولآه+ولأ!ص!ح!،ل!*ح3هكا!:او)32،".أ2-

238http://www.al-maktabeh.com



لصهيونيةواالتلمود

كمايطوبونها".الأرضآممكلبه.ويتباركون.اسمهيمتدالشمسقدامالدهر.

نارهاأما،العالموجودقبلوجدالشمستجويفإنقائلا:الريانيينآحديضيفا

السبت!عشيةخلقتفقد

الموتفرالث!علىوهوتلميذهيوصياازكايبن""يوحنانالربانينجدبينما

)انظرالمجيء.وشكعلىآصبحالذيداوود"بناحزقيالداعرشبإعداد

633(.أ،صو4ثشهدربن

موعدعنالربانيونفيهايتحدثتلموديةعيناتإيرادالأنسبمنكانوربما

تسبقالتي."المخاضالام00يصفونأو،لذلكاللازمةوالشروص!المسئا،مجيء

بموضوعنا.تتصلالتيالمسائلمنذلكوغير،وقدومهالمنتظرولادة

المشنا106-206(صا،و5)سنهدرين،سفرمنعشرالحاديالفصلفيجاء

لهمنصيبفلاهؤلاءأما...الآتيالعال!افينصيبلهاإسرأئيل"كلنصه:التالي

منزلةليستالتوراةوأن.توراتيةعقيدةليست)البعث(القيامةأنيزعممنفيه:

الكتبيقرأومن:عقيباالرابيوأضاف(أحص!)ث!هحهط..األأبيقوريو،الإلهيبالوحي

الريانيينجانبمنتنسبوالمعادالبعثإنكارتهمةأنوالمعروف...".المحرمة

المسياعصرأنكيفالمشناهذامطلعمنلنايتبينكما.الصدوقيينإلى

عباراتحولالفصلهذافيالربانيوقولتناقشكلها.إسرائيلعلىموقوف

يشتمبانهالمنتظرالمسيامواصفاتفيالقوليأتيثم(،دانيال)سفرفيوردت

الحكمفيقضى(الكوكب)ابن"اباركوزيبا."أننعرفلكي،حكمهولصدرالرجل

سقطلكنهالمسئا""اهوأنالأاللربانيين:يعلىأنقبلالعامونصفعامين

627(.صب،)39.قتلهعلىوآقدموا،زيفهفتبين،الامتحانفي

""بارنافله"للمسئا:أخرىتسميةتطالعناالسفرهذامنلاحقمكانوفي

الشارحيناكثرلةأنرغمالمبماقطةا"،ابن13فهواللفظةمعنىأماع!!(23ول)ءلا

إلىنسبة(،اليونانية)عن."الغيوما"ابنهوبهاالمقصودبأنالقولإلىيميلون

13(.7:)دانيالط

التنائيم،لىإالقولاهذينسبحث!(،7ولحع!س!3)س!اس!ل!ح:السبعالسنواتدورةا-

السنواتنهايةعنديحدثسوفداوودنسلمنالمنتظرمحيءأنومفاده

هسا!ا"موزسلدىإليهاالإشارةسبقتالتيالألفيةبالنظرلةيذكرنامما.السبع

سبعمدىعلىالدورةهذهخلاليحدثعماولنتساءل.التارلخ"سبتعن

مدينةعلىاوأمطرتأا7(:4:)عاموسقوليتحققالأولىالسنةففي؟سنوات
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تحلبينما،الجوعسهامتنطلقالثانيةوفيأمطرا..لمآخرىمدينةوعلى،واحدة

،والقديسونوالأتقياءوالأطفالوالرجالالنساءويموت،الثالثةفيالمجاعة

)سماولة(أصواتتسمعالسادسةالسنةوفيطلابها.لدىالتوراةئتتشىكما

-البوقبنفخأشبههيآوالمسيا،مجيءلإعلاقالأصواتهذهكانت-ربما

نهايةعندداوودنسلمنالقائميأتيثم.السابعةفيقرنهاالحروبتذرلكي

قد"وهـاقائلا:يتمتما"يوسفاالربانيلكن.الدورةخاتمةوفيالسابعةالسنة

المناقشاتفتمضيبعد؟!"ا)4(ياتولمعديدة)ص!(!ولولحلمهص!3(سابوعاتمرت

مغايرةبمواصفاتويتقدم،خرربانييهبلكي،المنوالهذاعلىوالتخريجات

كأ(.المنتظمافيهسيأتيالذيللجيل

داوود:ابنمجيءيشهدسوفالذيللجيلأخرىأوصافجديدمنوتطالعنا

علىيثرنوالبنات،للشبابالطاعةيقدمونوالشيو!،الشيوخيشتمونالشبان

العالميعتنقأنبعدإلايأتيلنالمنتظربانإسحقالربانييقولبينماآمهاتهن.

عندإلايبدألنالمسيائيالعصرأنهوالقولوخلاصة.الهراطقةعقيدةبأسره

.ا.التاريخ""سبتومجيءالسابعالألفنهاية

،بسلاممرتقدالمعينةالمواقيتكانتإذاالحلاص:شرص!التوبة2-

خلاصأنأي.الحسنةالأفعالواتيانالتوبةعلىالخلاصاعتمادمنبدفلا

بذلك.لتشهدالتوراةفيكثيرةأياتوهناك.بالتوبةمرهونإسرأئيلبني

العلاماتهذه."أئا""الربانيفيجد،وتباشيرهالخلاصعلاماتعنيتساعلونثم

أنتم."أما8(::حزقيال)سفرمنوالثلاثينالسادسالإصحاحفيالظاهرة

لأنهإسرائيللشعبيثمركموتثمرونفروعكمتنبتونفإنكمإسرائيلجباليا

علامةفلسطينفيالخصوبةاشتدادإنا"راشي"":شرحوفي".الإتيانقريب

وضوحا!منهاأشدعلامةوجوديمكنولاالمسيا.مجيءاقترابعلى

661(.)انظرص

.654ص79،1:سنهدريننظرا4-

المجمعلاتبربحداالذيماايلي:ماالخلاصيدايةعن17(مجيللا)سفرفيجاء)-(-

.اشمويخا؟صلاةمنالسطبعةالبركةفيالخلاصموضوعإدخالإلى..محزرا""عهدعلىا!بر

الألففييخلصرأناليهوديللشسبالمقدرمنلأنهرا!ا:أجابص!+ه،+ح"3(ص!3.)؟حم)(أزره

،حروبالسصبعوفيرعودادسالسصالألففي"2بأتي:ماالتكيدوحهعلىوردولقدالس!ابع...

7!؟!2،أانظر..الخلاصبدايةهيإذن،،الحربدارود؟بنالمسثابأتيال!صابعحتاموعند

.!واصالسصابق.المصدر
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والصهيونيةالتلمود

ا.حانينابن".حاماالربانيفيقولالمجيء.علاماتلتفسيرالاجتهاداتوتتوالى

إسرائيل.علىالممالكأصغرتسلطيزولحتىيأتيلنداوودابنإن

يأتي/".دعوه:ولقول.القدسلخلاصشرطاالبز".عولأ""الريانييجعلبينما

والرؤساء.القضصاةكلمنهاويذهب،المغرورينمنإسرائيلتخلوحتىآو

2المخاضألام"اهوالمسيارؤلةفيالرغبةعدموراءوالسبب(.أراهأنأريدفلا9

اليهودبأن:الرابلسانعلىفيقولاا"جيدالاالرابيأما)5(.مجيئهتسبقالتي

:مفادهقولا."هيلل".عنونقرأالمسيا.أيامفيالتخمةحتىا!للهممقدر

عهدعلىبهتنعمواأنلهمسبقلأنه،إسرائيللبنيمسياهناكيكونلن

667(.ص،بو)ة.احزقبا

بعضلدىوسبعينسنةأربعينبينالمسيائيالعصرمدةوتتراوح

منهمربانيكلأنالطرلفومن.غيرهملدىسنةوهه3654بينآواالربانيين

ا"ماري!"بنالرابايؤكدبينما.تقديراتهإليهيسندالذيالتوراتيالقولعلىيعثر

031مجموعهماصالحرجللكليمنحسوف،اسمهتبارك،القدوسالواحدبأن

كلمةفيالجملحسابأساسوعلى21(،8:)أمثالفيجاءبما)عملاالعوال!امن

تصلكما967(.صأ،155سنهدرين)انظر3(!أ003=هش+15=ي)يش(ة

سنة.ملاف7لىإالمذكورةالمدة

)سفرفيالمشنامنالقسمهذاإلىنصلحينوالمستا:ةالعشرالأسبامل3-

العشرةفالأسباطالريانيين،لدىجديد-نغ!ايطالعنا975(ب،151سنهدرين

28(:92:التثنية)سفرفيجاءماإلىبالاستنادوذلك،فلسطينإلىيعودوالن

أرضإلىوألقاهم،عظيموغيظوسخطبغضبأرضهممنالربواستأصلهم11

بنظرالأتيالعالمفينصيبعلىالآسباطيحصلولن"ا.اليومهذافيكماأخرى

عنالظلمةليمحوالفجرطلوععلىيؤكدفهوأليعازر"12الربانيرأيأماالتنائيم.

المسيائي.الصالملدخولولؤهلهمالآسباصاليل

الرآيعنواضحةصورةلتكولنتكفيلاالأمثلةهذهإنالمنفين:تجميع4-

داوود،نسلمنينحدرفهوالمنتظر.وعصرهاالمسيا10حولالسائداليهودي

اليهود:المصرفييزمشاهيرأحدإلىالقولينسبي!-

،،3)اس!لاح3)ثه!لأأ4+!!حوللاه5ا؟+ص!55!عس!3+ح)،عع+أ،5ح،ذس!اح3!أح!عأ4ح+،33آهأ3

).4،55!؟+!حس!524+ازثهس!3خ،لالأأ!44لماح،ا!533"،.

.*!طس!!ءولس!اه؟"ألأ(ول؟+-ص!ءطول4آهأل!ا4!ص!.سأهول4هول:0881،"525..
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فلسطيين.وسمترجعإسرائيليحررلكي،لسحقهمإسرائيلأعداءيغلبوسوف

تفسير16(صأ،5تعانيت)سفرفينقرآعندمافاكثراكثرالصورةوتتضح

التالي:النحوعلى9(:ااهوشع)لسفرفيالواردةللعبارةايوحنانا"االرباني

يتسنىجتىالسماولةالقدسأدخللنقال:.اسمهتبارك،القدوسالواحدإن

".الأرضيةالقدسدخوللي

مستشهدابأجابالسصاولة؟القدساسمهشيءيوجدهلسئل:وحين

لنالرب-بأنالربانيالقولهذا"ابنتولش"االصهيونييعتبرلذا3(.:22))المزمور

الأرضية-القدسإلىأتتقدإسرائيلتكونحتىالسماولةالقدسإلىيأتي

)6(.الصهيونيةالحركةاستلهمتهالذيللوحيمصدربمثابة

بينالتلموديرسمهالذيالفاصلالخطإدراكإلىيدعوفإنه"ساراشكا"أما

أشبههوفالأول.الأمثلأوالأتيالعالمول!ينص!ي!(35أولكاأ!ا)!-اس!المسيائيالعصر

الناقصالعال!اهذابينالطولمجهولةمدةتستغرقالتيالانتقالبفترةيكونما

265(.صأ،63السبت)سفرانظر:4)عهلثا(0،.)ح+هحالمنتظرالمثلعالمولين

مستقبلإلاالشعبيةالنظرةمعا"ساراشك"يتطابقرأيفيالمسيائيوالعصر

بانعد)مالقائلا"اصموئيلاالربانيرأيهوالتلمودفيالسائدالرأيإن.أمثل

اليهودخضوعمسألةعدافيماإلاوالمسيائي،الحاضرالعصرلنبينالفروقات

فصاحيم()سفريقول؟الغالبالرأيهذاالتلمودلنايصوركيف.الأمملسلطان

يلي:ما!!يوحنانلأاالرابيلسانعلى

عندمااليومذلكوالعظمةالأهميةحيثمنيضاهيالمنفيينشملجمع."إن

يهوذابنو"ولجمع11(:ا:)هوشعفيجاءقدلأنه،والأرضالسماءخلقتم

،الأرضمنولصعدونواحدا،رأسالأنفسهمولجعلونمعا،إسرائيلوشو

صباحوكانمساءاوكانا5(:ا:)تكوينفيجاءكما"ا.عظيميزرعيليوملآن

واحدا!")7(.يوما

المجموعةوفيالمسيائي.العصرمنجزاتمنهوفلسطينفياليهودفجمع

شيئانقرأأس!مما!أح(أ؟؟!عح!عأ)ص!)!س!7""أليعازر""للريانيالحكميةالأقوالتضمالتي

إسرائيلبنييجمعآنلهالمقدرهواسمهتبارك.القدوسالواحد".بأنمماثلا:

95.صالسصابق،المصدر،.إسرائيلفيا"اليهودية:لةمف؟ثمأل!،ولءكانيراجع6-

.465466-ص88،1،حح3!ح"أ6+:نظرا-7
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لصهيونيةواالتلمود

فإن،أخرىإلىتربةمنغرساتهالبستانيينقلوكماالآربع.الأرضزوايامن

ا".طاهرةأخرىإلىدنسةأرضمنينقلهمسوفاسمهتباركالقدوسالواحد

المستادورعنيليماحع!(3،أ،ا)!لأ!4"رابا""ا!برشيتشروحاتفيجاءوقد

إسرائيل:ببفيمجيئهوعلاقة

الزمنفيالمسئاعلمإلىتحتاحلنسوفإسرائيلإنا:احنينااالرابيااقال

فلا.إسرائيلأما،مشورتهتطلبسوفالأممبأن15(:ا)أشعيافييردإذ،الآتي

منالمنفيينيجمعأنالمسئا..؟يحققهالذيالغرضهوما،الحالتلكوفي

".)8(.إسرائيلبني

بواضعيحداالذيالسببعنالتاليالتساؤلفيحوي".مجيللا"سفرأما

جماالفصولبركةبعدالمنفيينبجمعالمتعلقةالبركةتلاوةإلىاالليتورحيا10

حرفياتعنياه"وا!العميدا+ول(.)؟!4!اهب.اعميدالمعروفةاليهوديةالصلوات

ويكونالأعياد،وفيالسبتيومبركات7منهاتتلى،بركةا8وتتضمن)الوقوف(

هذاتفسيرفيالتلمودأحبارمنالمقدموالجوابتلاوتها.أثناءواقفاالمصلي

الابتهالاتتحقيقيتوقعونأنهمكما(36.8:)حزقيالإلىبنايرجعالإقحام

إسرائيل،فيالقضاةاستعادةلجهةذلككانسواء:الصلواتهذهفيالأخرى

آعداءمنوانتقامهخصمائه،من."إسرائيلعزلزالجنود"ارباستراحةلجهةأم

24-25()9(.:ا)أشعيااليهود.

القول722(ص601،1)سنكدرينسفرين!سب"!يوحنان".الربانيوالى

الأتيةالتحذيري

،القدوسالواحديقومعندما،السبيلعرقلةتحاولسوفالتيللأمة..ولل

بينردائهرميعلىيتجاسرالذيذاومن،أبنائهخلاصبتحقيق،اسمهتبارك

ا!اجماعهماأثناءولبوةأسد

الموعود".!"اليومفيالأمملمصيرالتلموديونالأحباريرسمهاالتيفالصورة

والمنافعوالأسلاببالمغان!اسواه!ادوناستئثارهمعلىتقومصورةهي

"اجوستاالريانييقول،إسرائيلأرضحدودإلىالمنفيونيصلوحين.والثواب

التالية:المجموعةراجع8-

-4"أكاما)هثهس!"ه2"!2أول+ء1405(لا!!)6+-س!،ء3ي!.ا!!133أ+أكا!،"أولحسأء53"9(كالااأثه4ءط

لا6ء"اح+ث!أااء+ا3أ،لها،ح،أس!لامثه*ا+ح:1)0629.)65.

3+-ةح(.لم!س!!111!"71لأ،!.731.:نطرا-9
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هذاأنعلىوالإنشاد.الغناءآصواتحناجرهممنتتصاعدسوف"،شومانبن

التلمودمنالأرجحعلىمأخوذوهو،البابليالتلمودفيلهأثرلاالأخيرالقول

معناسيجيءكما،الصهيونيةالحركةباهتماميستأثرأخذالذي)15(الفلسطيني

إلىهناكالواردةالإشاراتفيكانفربماالتوراتيالأساسآهـا.قليلبعد

إلىلفلسطينالصهيونيالغزوظلتحتكلهذلكتحولبينما".الصاعدين..ترنيمة

يدوعلىأوروله،فيبلدانه!امنالمهخرونأولئككانفهل.للغزاةأناشيد

أنهمأمإسر)ئيل؟أرضإلىالصاعدينترانيمفعلايرنمون،الصهيونيةالأجهزة

أماموالتساميالسمومنمسحةلإضفاءالمصطنعةالمظاهرهذهخلفاحتموا

علىالاستيلاءإلىوالمتطلعةجوهرهافيالغازيةبمقاصدهمالعال!اأنظار

منكانوافلسطينعرببأنالقولالسخفومنعنها؟أصحابهاوطردالأرض

إشرافتحتاليهوديالخلاصسبيليعرقلونوللادهمبأرضهمتمسكهمخلال

التياليهوديةبالنواياالمرءيذكربهمحلالذيذاككانوان.القدوسالواحد

أسدبينردائهرميعلىيتجاسرالذيذا"امن:بقولهيوحنانالربانيعنهاأعرب

جماعهما..؟!أثناءولبوة

سفرهومصدرهإنيقولحيث177:وص801صال!مصابق،المصدر7!؟!2،أانطر:ا-لأ

12.ا"اليميناتأوالشفاعصاتم"اأيس!؟ث!،7أأأ.16
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لصهيونيةاو!لتلموا

"المسيا"4ظلثيفلسطين-ج

بنيمنالمنفيينجمعبمسألةتنحصرلاالمسيائيللعصرالتلمودتصوراتإن

الصصارحالتباينيبرزبحيث،لفلسطينمعينةصورةرسمإلماتتعداهابل،اسرائيل

أنكماا".مجيئهعندإسرائيلو"أرضالمنتظرا"مجيءقبل""فلسطينبين

لمجيءالاستعدادكيفيةحولواحدرأيعلىيجمعونلاالتلمودفيالربانيين

ترافقالتيوالكوارثالحروبتسبقهوطورايشاء،متىيأتيتارةفهوالمسيا.

.الولادةوطلقاتالمخاضألام

لأحدتذكيرهمعرضفييهوذا""2الرابلسانعلىوردشهيراجتهادوهناك

22(،27:أرميا)سفرفيجاءبمافلسطينإلىالذهابيريدكانالذيالريانيين

بناتياا"أحلفكن7(:2:الإنشاد)نشيدعبارةإلىيهوذاالراباستندفقد

يشاء""،حتىالحبيبتنبهنولاتيقظنألاالحقولبولأيائلبالظباءأورشليم

يلي:مامنهايستخلصلكي

(.بالقوةالاستيطانهافلسطينإلىواحدةكتلةاسرائيلبنويذهبلنلمموفا-

وتعصاها.العالمأممضدتثوربألاإسرائيليستحلفالقدوسالواحدأن2-

اليهوداضطهادفييتمادوابألااليهود()غيرالأصنامعبدةيستحلفمثلما3-

)11(.واستعبادهم

فالنغميبدو،ماعلىالرأيهذاتجاريلاالأخرىالتلموديةالتصوراتلكن

إسرائيلأرضفيمقاديرأربعةمسافةيسير"منأنهوالربانيينلدىالسائد

وعندما717(.صأ،111كتوبوت"!.الآتيالعالمفيم!انالنفسهيضمنسوف

سبطاأ2علىالأرضتقشي!ايعادسوف،فلسطينفيإسرائيلبنيشمليجتمع

الأراضيمنشاسعةومساحاتالعي!ث!بحبوحةفيينعمونوسوف،منهم

وكثافة.امتلاءازدادتكلماوتتسعتمتدسوففلسطينحدودأنكما.الزراعية

لتسهيلمختارةعناولنتحتالتلمودفيالتصوراتتلكمنشيئالنتابع

:والفائدةالاطلاع

ك!.لاطأح؟؟أه)اا!،".7ا3نظرةا-11
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والتقاسيم:ودلحدا-لم

سوفالأتيالعالمفيالتفاسيمبأن305(صأ،122باترا،بابا)سفرفيجاء

لامثلا،ذرة،حقليملكالذيفالشخص.العالمهذافيعليههيعماتختلف

دونواحدبحقلمحدودةالملكيةأنأي،بالعكسوالعكسأثمار،بستانيملك

والوهادالجبالفيآرضايملكلافردثمةيكونفلنالأتي،العال!افيآهـا.سواه

.والسهولوالأودية

يتحدث"ديمي"االربانينجد2(و8صب،)74السفرهذامنأخرمكانوفي

على(الأنه2(:24:)المزمورفيالتاليةالعبارةتفسيرعن".يوحنان!"الرابيباسم

الربانيلكن،عامةالأرضهنافالمقصودا.اثبتهاالأنهاروعلىألسسها،البحار

فالبحار.المقصودةهيإسراتيلا.""أرضأنيؤكدبابلإلىفلسطينمنالقادم

البحار؟هذههيما.الأربعةآنهارهاهيوالأنهار،السبعةبحارهاسوىليست

)يعتبرهحولتاأوحيلتابحر،إيلاتبحر)الميت(،سدومبحرطبرلا.بحيرة

()*(،!الذهنإلىيتبالرقدكما"االحولة40وليس،للعاصيمرادفازهابيالحاخام

فيالحولةلبحيرةمرادفوهو3لأ!ك!؟أطبرلابحيرة)شماليسيبكايبحر

(،لبانياسمرادفازهابي)يعتبرهول44،+*"3آسبامياوبحرالناشحأ،حواشي

وكراميون،.واليرموك،الأردنفهيالأربعةالأنهارأما(.)المتوسطالكبيروالبحر

(.الأردنروافدمنأنهماأبشتاين)يرجحبيجاآووفيجاه

كانإذالاقيش"ة"ردثرلسانعلى131(صأ،9)عرولين)سفروفي

الأردنشرقيفيكانوإذا.بيسانمدخلهفإن،إسرائيلآرضفيالفردوس

طأ!كاأ.)،+ص!ع!ك!المونأغرم)واديغرم""بيتمدخلهفإن!أ؟33!.س!!ع،س!ع3

كنصانأرضأنتؤكدا"راباب"باميدبارالمعروفةالشروحاتمجموعةلكن

)؟1(.مؤهلةغيرفهيالأردنشرقيبعكس،الإلهيةالحضرةلإسكانمؤهلة

إسرائيلبنوكانعفدما.اإسرائيلأرضااتسمى!انتفلسطينأنا"الزوهار؟اوفي

ا")13(.كنعانلأ.أرضأفيالغير،باسمدعيتيستحقونهالأكانواوحينيستتقونها.

(زارهعابوده)سفرعلىواضصافاتهمالربانيينشروحاتفيجاءكما

عرفهاالتيالحولةبحيرةشصالييقعحيلتابحربأنالتلمود:منالسفرهذاناشريقول)*(-

71!،)،2تامالصيضعهاالتيالصراد!اتانظر3؟حح+أحأوله.3415سمخونيتسباسمالرومان

05.صبق.السصالمصدروالب!ر،الأنهارلهذءالتلموديةءالأسصمقابل

.)13صر،السابقالمصدرألأ!"!2.عننقلا12-

21).ص،نفسهالمصدر3)-
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لصهيونيةواالتلمود

قبلكنعارأرضعلىاستولواالإسرائليينبأن؟،هآ"30+(كا!؟!40إ"،3،لي

أنهم!اطالصا:الآتيهولذلكآعطوهالذيوالتفسير.عليهاالرباستيلاء

تحتتكنلموعندما.عليهاالرباستيلاءيساويفاحتلالهميحتلونها،

بعد!ا.عليهايستوللمالربفكأن)ستيلالهم،

المستقبلفيإسرائيلآرضرلحدودالتملوديالأدبيرسمهاالتيالصورةآما

3(:أححآ"ص!)+،أ!،7دباري!ا()سفرفيءجاحسبما،يليكمافهي

المقدرومن،الجهاتجميعفيو""تصعد""إسرائيلأرضحدودتمتد".سوف

خيامهالتنصيبالدباسبوراتأتيوسوف،دمشقإلىتصلأنالقدسلأبواب

ا)4)(.الول!طافي

ففي.القداسةمنبهالةالأرضحدودإحاطةنحوواضحةنزعةوهناك

جبلفيوتفرسهمبهما"تجيء17(:15:الخروج)سفرلقولالربانيينتفسير

يدخللنبانهالبحرمنموسىتنبألقد:يقولا"إسحق"االربانينجد".،...ميراثك

هارونبأنعلما""تغرسهما".فيالضميريشيرلمنيتساءلثم.إسرائيلأرض

.مباشرةحدودهاخارجدفنهماجرىبل،المقدسةالأرضإلىيدخلالموموسى

التيإسرائيلأرضحدودإلاالإشارةبأنيقولاللاحقالتلموديالشارحلكن

س!ع(.45،ك!أأ،!كاما!")5)قداستهافيالأرضتضاهي

ا:االظبيأرض!2-

بالظبي"إسرائيل".أرضتشبيهعن262(صأ،57،غطين)سفرفينقرأكما

ا"جنينا"الربانيإلى7()+أالمنشقينأوالصدوقيينأحدجاءفقد.الغزالأو

قائلا:أجابهالربانيلكنتحكيها.التيالقصصفياكاذيبتلفقأنتله:ليقول

استيعابعنيعجزالظبيجلدأنفكماا.االظبيأرضتدعىفلسطين("إن

لنفسهاتجد،مأهولةتكونعندما:إسرائيلأرضهيكذلك.وجسمهلحمه

ا".مأهولةغيركانتمتىتتقلصلكنها.متسعا

الربانيفيهيتساءل726-727(صأ،112)سفركتوبوت،فيأخرنصوهناك

الأمم"أمبادمجدميراثشهث!أرضا("وأعطيك:التاليالقولمعنىعنا"حسدا"(

ح+،س!!!،31آهح"أمص!س!4عنتتحدتاالإنكليزلةالترجمةنجدبينما91(.3:)أرميا

المعنى،فيازدواجعلىينطوي"الآئل"اولا"الظبي"االعبرانياللفظكانوربما

و.2ص،نفسهلمصدرا-14
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والظبي،كحيوانالظبي:بالمعنيينيتلاعبواأنللربانيينبدورهيتيحمما

المجد.بمعنى

بالغزالإسرائيلآرضتشبيهجرىلماذاا":"احسداالربانييتساءلهفا

سؤاله:علىللردتفسيرلنالتلموديالنصفيفنقرآ؟الظبيأو

لحمهااحتواءيستطيعلاالمسلوخالغزالجلدأنمثلماالآولى:-التفسير

السبت)سفروفيومحاصيلها.نتاجهااحتواءتستطيعلاإسرائيلأرضفكذلك

يحبلنسوفالنساء"ابأنيقولإجملئيل"االريانيالىنستمع137(صب،03

الذهبي!العصرفييوم!"كلبالأولاد

هيفكذلك،الحيواناتبينالأسرعهوالغزالأنمثلمالملثاني:التفسير-

ثمارها.إنجضاجفيانالبلدجميعبينالأسرعإسرائيلأرض

علىيقدرأوالجسديستوعبلاالذيالظبيأوالغزالجلدإلىفالإشارة

مسافةبالطبعهناك!الجسمعنسلخهبعدالجلدتقلصتعنياللحماحتواء

المستشار"هرتزل"بهاخاطبالتيالعبارةولينالتشبيههذابينجداقصيرة

عددازدادكلما.إليهنحتا!بمانطالبا"سوف:بقولههوهنلوهه"ا."فونالألماني

207(.ص2،جاليوميات)ا"للأرضحاجتناازدادتالمهاجرلن

يذكرنا-الظبيأو-الغزالالعضويبالكائنأرضهاآوالدولةتشبيهآنعلى

هذاأنوالمعروف.والتخومللحدود2،!ول()احا"راتزل("الألمانيالجغرافيبمفهوم

.عضويككائنالدولةإلىراتزلنظرةعنمنطقيةبصورةيستتبعالمفهوم

.النباتفيالخارجيةالقشرةأو،للحيوانالجلدبمثابةهيالحيةللدولةفالحدود

التجرلدهيدولتينآوبلدينبينالفاصلالخطبمعنىالحدودلكن

فهيس!عك!(ول4!2)وللماالتخومأوودالحدمنطقةأما.نظرهفيكا!()+هأ،ءلمح!!34

له.بالنسبةالواقعيةالحقيقة

الدولةقوةفيمؤثراعاملاكانتالحدودبأنالقولإلىراتزليمضيثم

نموكيهايتجلىالتيالرقعةتلكهيالحدودمنطقةأنك!ا.القوةلهذهومقبال!صا

هذافيبعيداالذهابنرلدولاوتماسكها.تنظيمهاوانحطاطها،الدولة

التشبيهبينالوثيقةالصلةمنشيءاستكشافمنهالغرضلأنالاستطراد،

طبيعةلنعرفالتلمودتشابيهإلىنحتاجلاوقد.الصهيونيوالواقعالتلمودي

التوسعيالواقعولين،اليومإسرائيلفيااالآمنةالحدود"امفهومبينالعلاقة

منذاا"راتزلامفهوملعبهالذيالدورنتذكرآنلنايكفيبل،الصهيونيةللدولة
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والصهيونيةالتلمود

الجغراسيونعليهآصرالذيالتشديدذلكعنمسؤولااعتبارهيمكنإذ5918.

الحدود)؟ا(تعديلأوالإقليميةبالتعديلاتمطالبتهمولدىبعدفيماوالتوسعيون

.(+س!+أ15اع4!!ذ4لماكهميعحول،

:والكنعانيونكنعانأرض3-

فياإسماعيل"اأبناءوالى12و(.الكنعانيين"كنعانا.إلاعديدةإشاراتهفاك

الشروحاتمجموعةففي.وتعليقاتهمالربانيينوشروحاتالتلمودأسفار

تحتوالمعروفة)فرانكفورت-ألمانيه("شيمون"الرابيإلىالمنسوبةوالتفاسير

بأنهااليهوديعتبرهاكثيرةأقوالتردألماك!)!3(53+أ،أأ،أ""شيموني)"ايالقوطاسم

ينقلهاالتيالآقوالومن.الحرفيمعناهامنبدلاتأولليا،أورمزلامعنىتحمل

الأقوالفيإسرائيل"أرضعنكتابهفيزهابيا.".يوسفالإسرائيليالحاخام

يلي:ماهنانذكرا.الربانيينعنالمأثورة

ةالمتأخرةلمد!يامفيلملخلاصحروب-

الأيامفيتشولشيةحروبثلاثيشنواأنإسصاعيللأبناءالمقدر.لأمن

يخرجسوفومنهاروما...ضدوثالثةالبرفيوأخرىالبحرجماحربا،المتأخرة

إسرائيل،أرضإلىياتيسوفومنهاالأشرار،نهايةيرينالكيداوودابن

)(.63:آشعياروما::)أي"لأ؟أدوممنالأتيذاا.منقيل:كما

:ئيل"إسماأرضتر/بمندملمخلق""-

:رابعننقلا".هوشعيا".الرابييقول

البلدانمنوآطرافه،إسرائيلأرضمنورأسه،بابلمنجاءأدمجذع"إن

241(.صب،38)سنهدرين.الأخرى

المخلوقاتسائرمنالانتهاءبعدتمأدمخلقبأنالتلمودفيالربانيونولزعم

بأنللقولفرصةالصدوقيونيجدلئلا،بالذاتالسبتعشيةوفي،والكائنات

الخلق.عمليةفيشريكلهكانالخالق

نرئيل/شربأ!ضتيمنامدنهاتسمىممالأ/.-

و(.3:)تثنيةسنير"ايدعونهالأمورلونوسرلون،حرمونيدعون"اوالصيدونيون

منهاقصدهلالمعلوهـات:هذهتقديمإلىبالتوراةحداعماالتلموديونيتساءل

التالي:الكتابراجعوغيرء"راتزل.انظردتقيللتوسعأ-6

-01".7.ح!ع5ح،،5عطأعك!لأث!ه؟!20آهثه!ءا،+ه!ع4+،5!لاول3!4حأ3اث!ح،1،+(.ول5هول

لاولأ7ح33ألا،أط؟!!ل!3.سأهول4ه+:6791)،".55-9
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هو:والجواب؟جبالهمبأسماءجبالهاتسميالأممنجآنالإسرائليينإعلام

فهوالتوراتيالنصغرضأما؟إسرائيلجبالمنهماسنير!"3واا"سرلونأأن

إسرائيل.جبالأسماءعلي!افآطلقتمدنهابنتالأممأنكيفالإسرائليينتعليم

الما+(.أ+ا06)ثهاتبالذإسرائيللجبالالأممتكنهالذيالحبعلىيدلذلككل

يعقولة:إلىلملربوعد-

عليهامضطجعآنتالتي"الأرضيلي:ما13(28:التكولن)سفرجماجاء

513(:صب،19حولين)سفرفيالربانيونوشساءلا..ولنسلكلكأعطي!ا

الرابيفيقول؟يعقوبعليهااضطجعالتيالآرضمساحةتكونئراهعما

وضعهاثموصزهاكنعانأرضلفلف،اسمهتبارك،القدوسالواحدبأن""2"إسحق

المتحدرينبواسطةعليهاالاستيلاءسهولةيريهلكي.يعقوبأبيناأمام

:الربعنبقولها"تلسكوب."كلمةيستعمل"."زهابيوالحاخام.نسلهمن

نآبعد،يعقوبعينيفيمصغرةآتبدكلهاكن!انأرضأنآيحي!(،س!اس!،3ح"هح)4

!ضفطها!الربلهأوجزها

نقرأثامكل!ألأ!7(ثهول6ثألأ،13)؟14رابا"اولقرأأخرىتلموديةمجموعةوفي

اسمه،تبارك،القدوسالواحد."إن6(:3!)حبقوقالآرض."وقاس".وقفيلي:ما

و!اس...التوراةيتلقىآنيستحقوحدهالتيهجيلأنفوجدالآممجميعقاس

جميعقاسثهـا.الهيكلباحتواءجديرةوجدهاالقدسفوجدالمدنجميع

أرضهوإسرائيلبنيإلىيعطىبأقيليقالذيالوحيدالبلدآنفرأىالبلدان

"")16(.إسرائيل

بقيةخلقثمالبدء،جماخلقتإسراتيلا""آرضبانأخرمصدرفيجاءكما

أولا،خلقتفلسطينبأنيعلنوالتلمود42(.أ.15تعانيت)سفربعدفيماالعالم

نعرف248(صب.)94"(اكيدوشينسفروفيكله.للعالمبعدهامنالدورباءث!ا

تسعةمنهافلسطيننصيبفكاناالعالمعلىنزلتالحكمةمنمقاديرعشرةأن

نزلت،الجمالمنمفاديرعشرةوآن.العالمحظمنالباقيوالمقدارمقادير،

الثراءمقاديرآما.العالملبقيةال!اشرالمقدارتاركةمنهاتسعةالقدسفآخذت

هبطتوحيهنى.العالمتقاسمهوالعاشرالأسد،حصةرومهمنهانالتفقدالعشرة

أخذتبينصا...واحدامقداراالعالمول!ائرمنياتسعةبابلأخذتالفقرمقادير

.066-اصبق،السصالمصدرلأا!471،2انظر-16
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لصهيونيةواالتلمود

وافرنصيبوهناك.للعالمالعاشرالمقدارتاركة،القوةمنمقاديرتسعةفارس

الجاهلية!لعربوالفسقالفجورمنومثله،القديمةلمصرالسحرمن

للكنعانيين:وليس"!لكهـا،،لدقيالأالمير/ث""-

ا".تمتلكوهالكيإياهاأعطيك!ا!اوسوفيلي:ما3أ!؟آ.2202اا".سيفراجماجاء

لديليس:بقولكمتحاجؤنريماالأبد.إلىميراثاإياهاأعطيكمسوف

منهيبل،ملككمليستأنهاالمؤكدومنالغير.يخصماسوىأعطيكمما

سميتالذينالكنعانيين)يعنيهمبينماسام،أبناءوأنت!انوح.بنسامنصيب

إنهم:أجيبإذن؟،هناكيفعلونماذا:سألتمولو.حامنسلمن(باسمهمالأرض

إ!مجيئكمحينلىإالم!انيحرسون

الأتي:النحوعلىمماثلاجتهادالمصدرهذافيوردكما

إلىبك!اأتلمآنا22(02:الاولينفيها"التسكنواإليهابكم،تأناالتي"الأرض

أنتمتسكنواأنشرطبل،النفسفيغرضدونوالسكنالإقامةبقصدهناك

ا.اوصولكمحتىالمكانعلىحافظواالذينالكنعانيونلافيها،

الحديثة،الصهيونيةبلغةهوعندهمنا!زهابي"االحاخاميضيفهالذيوالتفسير

المئةألساسعلىكانآرضها()فيبالبقاءلكنعانالسماحبآنيقولإذ

إسرائيلبنيمجيءحينإلىالأرضهذهالكنعانيونيصونولكي3((،حح،4!3آ،لما

عليها.والاستيلاءلاحتلال!ا

واإسرائيل:إسماعيلبنيبينمناظرات4-

بحقوقهمالكنعانيينلمطالبةالأقلعلىمثالينلنايقدمالتلمودأنبيد

أبناءأوبالإسماعليين،وطورا،بالأفارقةتارةيسميهمفهو،أرضهمفيالأصلية

"الأفارقة""تسميةأنالظنوأغلب.مماثلةمناسبةفيالعربيذكركما.قطورة

بالإضافةهذاإفريقيه.شمالمن،قرطاجة،فيكانواالذينالفينيقيينإلىتشير

"ازهافي"الحاخاممجموعةوفي.كنعانعبرحاممنيتحدرونالفينيقيينكونإلى

تحت806-061(صآ،9اسنهدرلن)سفرعننقلا،بالتفصيلالمثالينهذيننجد

يعتبرلكنهلا"ثها!"أ،!لمثه،54ا"إسرائيلأرضحولخلافية""مناظراتعنوان

هؤلاء.هويةإلىالإشارةدونإسرائيلوينيالأفارقةبينالأولىالمناظرة

بأنفيقولالتلمودآما.واسماعيلإسرائيل:الطرفينيذكرالثانيةالمناظرةوفي

وفقابالضبطحدثماذالنرالمقدونيا..الإسكندر"اأمامجرتاالمناظرتينهاتين

:التنائيم؟لسانوعلىالتلمودلأخبار
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ولى:لملآ/لمناظرة-

اليهودية(السنةفيالشهورأول)وهوبم)*()أبريلنيسانمنوالعشرلنالرابعفي

الأفارقةجاءعندمالأنه.والقدساليهوديةمنالضراثبمأموريسحبجري

لنا،هيكنعانإنااقالوا:،المقدونيالإسكندروأماماليهودضدشكواهملرفع

و"كنعانوتخومها.كنعانأرضعن2(34:العدد)سفر"التوراةفيجاءمابحسب

شخصيةأنه)يبدوبصيصا"بناغبيحااالمدعوإنالتلموديقولوهناجذنا"4.هو

القيامتكليفهإليهمطالبااليهودحكماءمنتقدم(الشارحنظرفيآسطورية

إقناعهذاا""(غبيحااستطاعوقدالإسكندر.حضرةجماالأفارقةعلىالردبمهمة

لقدلهمتقولون،المناظرةفيعليئتغفبواا"لو:الأساسهذاعلىبانتدابهالحكماء

موسىدثسلعةإنلهم:فقولوا.عليهمآناانتصرتإذاآمامنا،جاهلاغلبتهـا

التلمود.لروايةوفقااليهوديالمناظرتكليفتموهكذا.".غلبتهمالتيهي

906(:ص19،1)سنهدرلن:التاليالنحوعلىجرتفقدالمناظرةأما

والبراهينا"؟الآدلةتستخلصون!امغ:غبيحا-

.االتوراة"من:الأفارقة-

تقلأل!اوحدها،التوراةمنبالبراهيناتيكمسوفأيضاوأناعبيحا:-

والأن،الأخوتهايكونالعبيدعبد،كنعانأملعونا25(:9:التكوين)سفرفيالتوراة

الملك؟صاحبهوومنمملوكا،هويكونلمن،ملكيةعلىعبداستحصلإذا

الأرضأعطيتلووحتى.لصاحبهملكالعبد:الحاشيةفيذلك)وتفسير

سام(.نسلمنالمتحدرلناليهودلأسيادهمملكفإنها،الكنعانيينإلى

طوللة"ا.مدةمنذخدمتناعلىتقوموالمأنتمذلك،عن"وفضلا

(.المدةهذهعنالحدماتبتلكلليهودمدينونالكنعانيينإن:)الحاشية

!"اعليهوادار(:رلإسكندا-

أياما".ثلاثةآمهلنا01:الأفارقة-

قولحد-علىعبثاولكن،الجوابعنيبحثونهؤلاءفراحكان.وهكذا

وكرومهمالمزروعةحقولهموراءهمتاركينمباشرةذلكبعدهربواثمالتلمود-

سبتية.سنةالسنةتلكوكانتللتلمود-هنا-والكلامالمغروسة

وقدالتساؤلاتتثيرقدالتلمودبهأوردهاالذيالشكلعلىالمناظرةهذهإن

بالموقعتتعلقمعينةمعطياتمنهايستخرجواآنللبعضخطروربماتثيرها.لا

ا.غرشسيربطهإذ،إسرائيلبنيلدىالقديمةالأعيادمنكانالتارلخهذاأنيبدو)*(-

)؟(.القدسمنوانس!ابهاكلوروس(1الرومانيالقائدبهزلمة
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لصهيونيةواالتلمود

نقلهاجماأميناالتلمودكانفهل!الكنعانيينعبيدهمإزاءاليهودللأسيادالطبقي

الثانية؟المناظرةفيحصلماذالنر؟وردودهمالأفارقةلحججبالنسبةإلينا

الثانية:المناظرة-

ضدبدعوى(إبراهيم)زوجة!اقطورة"اوشو(إسماعيل)بنوالإسماعيليونتقدم

ملكهيكنعانأرضا"إنيلي:مافيهاوعرضوا،المقدونيالإسكندرأماماليهود

)تكولنإبراهيهـا""بنإسماعيلمواليد"وهذه:تقولالتوراةلأنجميعا،بيننامشترك

91(.25:)تكولن..إبراهيمبنإسحقمواليداوهذهلم:أيضاتقولمثلما(.2512:

العرببهايتقدمالتيالمماثلةالحجةأقدميةلناتؤكدالدعوىهذهإن

إبراهيم.أبناءلسائروشمولهالإلهيالوعدلمدلولتحليلهمفيالمعاصرون

طلبهكرر."غبيحا""إنالتلمود:يقول؟الحينذلكفيعليهااليهودأجاببماذا

والبراهين،الأدلةعنيسألهملكيالمذعينآمامومثلالحكماءلدىالسابق

المناظراتهذهيسردالتلمودأنولبدو"..التوراة""منمماثلجوابعلىحصلثم

الإصحاحإلىيستنداليهوديفالردبعيد.حدإلىتتشابهلأنها.معيننمطعلى

إسحقإبراهيم"وأعطى5(:23:التكوين)سفركاتبيقولحيث،التوراةفيذاته

عطاياإبراهيمفأعطاهملإبراهيمكانتاللواتيالسراريبنووأماله.!انماكل

قامماإذا:قائلاذلكبعديستطرداليهوديفالمجادل".....إسحقعنوصرفهم

حقمنهناكفهلالآخر،عنالواحدصرفهمثم،حياتهخلالأبنائهبتورلثآب

يتساءلالريانيينأحدلكن.بالطبعكلا!:التلموديوالجوابالأخر؟علىللواحد

أئا!ابنا"أرمباالريانيولجيب؟أولادهعلىإبراهيموزعهاالتيالعطاياطبيعةعن

)يقصدالممنوعةالفنونأسرارلفنهمأنهتقدمممانعلم:بقولهذلكعلى

الخ)17(.الشياطينوأخباروالشعوذةبالسحرالمعرفة

724-725(صأ،112)سفركتوبوتالتلمودفينقرأهاالتيالقصصومن

كرومهافرأى،المراتإحدىفي)!ا؟!5(جبالزار"لاويبن"يشوعالريانيأن

صرخ"!الكرومبين(.عجولكالعجول.واقفةلهولدت،العنببعناقيدمثقلة

هذايتمالكلموعندها.الناضجالعنبمنعناقيدإنهاله:فقالوامشدوها.

تنتجينمنلأجل.ثماركاستعيدي،الأرضأيتهاأرض..ايا:العويلمنالرباني

خطايانا"".بسببضدناثارواالذينالعربأولئكلأجل؟ثمارك

17+-لا!ح،.3!ص!؟ول4أم+19".016.
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"العرب"امنبدلاتردس!،ا،!ء+()5،4"الوثنيين11لفظةبأنالناشرحاشيةوتقول

أرضاتحويلاكلهافلسطينبأنالربانيونيخبرناكماللتلمود.أخرىنسخفي

الخليللكن.الأمواتيدفنحيث)حبرون(،ا"الخليل31تحويهمثلماصخرلة

)سفرلأن.مراتبسبعمصر،أرض)جما(ازوعان!اأو""صوعنا"منأخصبهي

!ا.سنينبسبعمصرصوعنقبلفبنيتحبرون"(وأما:يقول22(13:العدد

التالي:القوليطالعناابنيت"ااكلمةمعنىحولالربانيةالتساؤلاتمعرضوفي

اكبراا؟للابنيبنيهأنقبلالآصغرلابنهبيتاالمرءيبنيآنالممكنمنا!هل

لمالتيالفتراتإلاي!ثبيرالخليلجدبباننعرفثم.كنعانهناالأصغروالابن

مباركة.خلالهاالأرضتكن

"فلسطين""أواكنعان""لأرضالربانيونيرسمهاالتيالصورجماالملاحظومن

تصولرهمولينالمستقبلفيإسرائيللآرضتصولرهمبينتفاوتاهناكآن

الكعكآنواعأصفىإسراتيلأرضتنتجسوفالآتيالزمنففي.لفلسطين

رؤوسعلىوينموالنخلةعلوإلىالقمحيرتفعوسوفالحربر.وملابسالمخبوز،

العملاقيالقمحهذالحصادعاتيةرلحاالقدوسالواحديرسلكما،الجبال

نقرالذاالكبير.الثوركليتيبحجهـاالقمححبةوتصبحجاهز.دقيقإلىوتحولله

يترتبالعالمهذاففي.العالمهذاعنيختلفالأتيالعالمإنااالسفر:هذاجما

عنقوديحملسوفالرجلفإنالآتيالعالمجماآما،وعصرهالعنبقطافعلينا

يضعهثم،سفينةظهرفوقأوعريةعلى(آخرىنسخفيا"العنبا!حبة)آوالعنب

الطبخ!نارلإشعالخشبهوسمتخدمعصارتهمنفيشرببيتهزاويةفي

أشجارتحتترعىالماعزشاهدحيثاابراكابنيازار،خرربانيوهناك

إنهاحقافقالالماعز.منالنازلبالحليبليختلطالتينمنيسيلوالعسل،التين

مسافةسارالذيللرياني،خرنموذجانلقىكماوصسملا!لبناتفيضالتيالأرض

عنالتلموديرولهاالتيالقصةأما.التينبعسلكواحلهحتىغارقاأميالثلاثة

القصيروحواره(كنعانأرضفيالأوائلالسكانمن)الأموريونااالأموري"اذلك

جديرةفهي"ايشوع"!زمنعلىفلسطينلماإدخلواالذيناليهودأحدمع

تلكالنخيلشجرةمنتقطفونكم3:الإسرائيلييسألفالآموري.بالاهتمام

03=حه،)القورقوراستين:يجيبهوالإسرائيليا؟االأردنضفةعلىالقائمة

.بالأحرىخريتموهابلإنتاجها،فيتحشنواالما:الأمورييستطردثمسعةإ(.

الخاطر،وسرعةالنكتةتحبكهالإسرائيليلكنقورا؟ا02منهانجنيكنا
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الشجرةمنواحدةجهةمحصولعنآخدثككنتأيضا""وآنا!ائلا:فيستدرك

التعليقإلىبناتجةولا726(.صأ،112كتوبوت(!الأردنمنالغربية)الجهة

مماثلةمشاهدةإلىالشعورمجرقمافيتنقلهاالتيالترابطاتتلكرغمذلك،على

ا.االجديدة-الأرضالقديمةالأرض11عنهرتزلروايةفي

وتحوللهافلسطينآرضإجدابحيث-منالمسيائيةوالتوق!اتفالبواعث

والإخصابالتفتحتبعةإلقاءثمالمسئا،مجيءقبلمالعصرإكراماصحاريإلما

لنوعخضعتربماوالتوقعاتالبواعثهذهالأتي-العصرع!اتقعلىوالاخضرار

بجذورهاتحتفظكانتوان،الصهيونيةيدعلىس!3(3أ،مةالماأ،،2)،54العلمنةمن

أحيانجماالعلانيةمستوىوعلىأحيانا،اللاوعيتربةفيالمدىالبعيدةالدينية

"المسئا!"عقيدةتتخذهاالتيالصيغبأنالقولالمغالاةقبيلمنولي!مر.أخرى

"!الاستعمار"!منعجيبنمطعنجوهرهافيتنغوآرضهالفلسطينبالنسبة

أثمرتهيإنفالأرض.الرئيسيمحركهوتؤلفالدينيةالحوافزتسندهالذي

صعب،مأزقفيالربانيالتوقعتضعفإنهااليهودغيريدعلىوأخصبت

ايستحقوناالذينإشرافتحتإلاالقبيلهذامنشيءيتمأنيجوزلاإذ

الطهارةمواصفات،سواهمدون،لأنفسهمولحللونا،االأبديالميراث

والبركة!اسةوالقد

جليةبصورةتنعكسالدينيةوالخصائصالتلموديةالملامحهذهفإنغرو،ولا

منجزاتمنينبعفلسطينفياليهوديالحقبأنالقائلالصهيونيالزعملدى

لتلكالمتعمدفالإبرازوعرضها.البلاد!نولفيالاستيطانيالاستعمار

إلىبالصهيونيةتدفعبالإنجازالاستئثارصعيدعلىالمبيتةوالنواياالمنجزات

دمغهاطرلقعنذلككانسواء،وأعمالهمالغيرمنجزاتشأنمنالتقليل

فيحلتالتيالبركةتلكإلىبنسبتهاأم،وتأثيرهالصهيونيللانجازبالتبعية

وجعلهممقاسها،علىإسرائيلإلهفضملهمالذينأبنائهاعودةلدىوعليهاالأرض

بخيراتها.وجدرلنمقذراتها،علىقيمين
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الامم4إلىنطررآلتلمودد-

الأممإلىالتلمودية)النظرةبتسميتهتجوزمااقتناصأبداالسهلمنليس

وردتالتيالأقوالمنهائلعددوجودمنالرغمعلىوهذااليهود(،غيرأو

الخ...والغرباءوالهراطقةوالأم!اوالمنشقينالأجانببصددالربانيينألسنةعلى

لدىالنظيرالمنقطعالاهتمامعنالدراسةهذهمنالأولالقسمفيتحدثنافقد

التلمودأسفارفيالمتضمنةالتعاليمعنبالكشفاليهودتناوئالتيالأوساط

مابينالربانيينلدىعامتمييزوهناكاليهود.غيرمنهمالذينأوالأممبصدد

ح،أ"!ه*()3فالنوحيونإسرائيل!2.!"بنيأوالإسرائيليينوليننوح"ب"أبناءيدعونه

)البطريركأوالأباء()أبينسلمنالمتحدرينمقابلالأحيانمنكثيرفييقفون

التيالسبعالوص!اياإلىنتعرف381-387(صأ،56سن!درين)سفروفي(.الأول

الاتي:النحوعلىنوحأبناءإلىأعطيت

.العدلوممارسةالمحاكمإقامة:الاجتماعيةالشراتعا-

الأ،+ح؟!3!ا!(.التجديفعنالامتناع2-

.والأوثانالأصناميعبدواألا3

تزني.لا4-

تقتقل.لا5-

.تسرقلا6-

.الحياةقيدعلىحيوانمنالمقطوعاللحمتكللا7-

حيوانمنالمسحوبالدمتتناوللاجملئيل"ا:بنا"حنانياالريانيإليياولضيف

تمارلس!.لا"اشمعون..:والرياني.تخص!..لا:يضيفا.""حيدقاالرابينجدبينما.حيئ

.الشعوذةوالسحرا

التشديدفيجهدايآلونلاالمحدثينالتلمودشزاحأنالملاحظومن

السبعةالمبادئتمثل)"حها!("ابلوخالملىإبالنسبةفهي،الوصاياهذهعلى

أبناءوخلاصق4)(.ص،السابقالمصدر،بلوغ)انظر:.بامعةلديانةالأساسية
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الحاشيةفيسنهدرلن()سفرشارحيؤكدبينماإيا!ا.مراعاته!اعلىيعتمدنوح

آخلاقيئ.ورقيإنسانيتقدملكلالآساسيةالمقوماتتؤلفالوصاياهذءبان

قوميةنظرةمعا:واحدأننمانظرتينعلىتنطويمااليهوديةبانيعترفثم

مناليهودموقففيوالمشكلة.جامعةإنسانيةونظرة،الحياةإلاخصوصية

النظرةلأن.الأحيانمنكثيرجماوتعارضهماالنظرتجنهاتينتقابلمنتنبعالأمم

وتوقفالغير،عنومنفصلةمستقلةكفةجمااليهودتضعخصوصيتهافياليهودية

سواهم.ودونوحدهمبهمخاصةدينيةشرلعةعليهم

)سفروفي.واحدةنغمةفيالوئنيينا!اوانوح"ا".أبناءعنيتحدثفالتلمود

بهبأسلافريقموقفإلىنتعرف388(صآ،)57نفسهسنهدرلن(

هؤلاءيقول.الرابتلامذةوجميعأ.يهوذا"والراباا"حوناالريانيالربانيجن:من

:يتساءلونثم.السبعالنوحيةالوصايامنوصيةخرقلوفيهايقتلالوذنيبان

فيجميلةامرأةعلىالاستيلاءآووالاختلاسواللصوصيةالسرقةبشانماذا

يعطونها:التيالإجاباتفيوجهخيرعلىاليهوديةالخصوصيةوتتجلى.الحرب

الأهك!(وثنيلفظةالمراقباستبدلالتلمودطبعاتبعض)وفيفالوثني

بحقالسرقةيرتكبأوالوثنيةفيأخاهيسرفالذيأ!!،+ث!3(ول!4-با"السامري(1

.اللازمالعقاباستحكاقأوأصحابهإلىالمسروقإعادةلهينبغي،الإسرائيلي

سرق!بمايحتفظأنلهفيحقوثنيعلىيسطوالذيالإسرائيليأما

بقطعالموتهوالسبعالنوحيةللوصاياخرقهعلىالوثنيينالهالذفيوالعقاب

.(هس!س!"!أ،،ألمهول)لرأسا

التوراةيعتبرونالإسرائيليينآنهوالصددهذافيملاحظتهتجدرومما

الموتعقوبةيستحقالتوراةيدرسالذيفالوثني،وحدهملهمخصوصيامل!ا

بناموستاأوصطموسىلأن004(،صأ،95)سنهدرينايوحنانا!االرابينظرفي

وليستنحن،ميراثناهيالتوراةأنأي4(.33:)تثنيةيعقوبلجماعةميراثا

الشرائعأنإلىبالإششارةالقولاهذعلىيعترضونالربانيينلكنميراثهما

الذيالوثنييعتبررأينفسهالتلمودفيبالمقابلوهناك.عليهتشتمللاالنوحية

!القاعدة004(.صأ؟5و)سنهدرينالأعلىالكاهنمنزلةفيالتوراةيدرس

الوصايامنوصيةكل:التاليةهينسبياالمتسامحالرأيهذاعليهايسيرالتي

الطرفين:علىوتصدقتنطبقسيناءفيوتفررتنوحأبناءإلىأعطيتالتي
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سيناءجماتكرارهادوننوحلأبناءالمعطاةالوصاياأما.والإسرائيليينالوثنيين

تخلولاالقاعدةهذهأنالواضحومنالنوحيين.دونالإسرائيليينعلىتصكق

التمييزعلىالإبقاءهوالأساسيفالغرض.سواهمدونالإسرائيليينمحاباةمن

والمنغلقالمغلقالدينيالمجتمعحولالآسيجةواقامةاليهود،وغيراليهودبين

إزاءوالأفضليةبالميزةإسرائيلبنيتمتعلناتبينالتيالآمثلةومن.نفسهعلى

واجتهاداتهم:الربانيين،راءمنيليمانذكرالأغيار

و)الاستنماد:؟الموتاستحقيهودياالوثنيضربإذا:يقولا.."حنيناالرابيا-

رجلضربعلىلهعقاباالرملفيوطمرهالمصريقتلعلىموسىأقدمعندما

إسرائيلياضرب"امنالرابي:هذايضيفثم12(.2:)تكولنإخوتهمنعبراني

12.الإلهيةالحضرةعلىاعتدىكأنهفكه،على

يضربه،لمولوحتى،جارهضديدهرفعامنا:بقولهيردالاقيشا"رلث!لكن2-

الموتيستحقفإنهالراحةيوميراعيالذيالوثنيأماوخاطىء"؟.شرلرفهو

لاقيش.رلشنظرفي

هل:أحدهمفيسألوتخرلجاتهم،تساؤلاتهمفييمضونالرلانيينأنعلى

المرأةبشأنوماذا؟الوثنيعلىمحزملكفهل!سرائيليمحللشيءمنهناك

علىيحزمونهبماللاسرائيليينالسماحلتبرلرمحاولةفيالتلموديجيب؟الجميلة

يفوضوالمالوثنيينكونإلىيرجعالجميلةالمرأةفيالإسرائيليحقإن:سواهم

هذهأنالحاشيةتؤكدبينما.فلسطينغزو:هنابالغزووالمقصودبالغزو.

بعدها.وليس،فقطالغزوعمليةأثناءواردةكانتالاستباحة

الأتي:هووالتركيزالإيضاحسبيلعلىطرحهينبغيالذيوالسؤال

وأقوالهمأحكامهمأنأماليهود،غيرأوالأممبينوالريانيونالتلموديميزهل

التسمياتتلكنفهمآنلناوكيفتمييز؟أواستثناءبلاالجميععلىتسري

ألنوخرلم..ؤ05(ألأ)+24.الغوليهـا01عنالتلمودأسفارفيتردالتيوالاصطلاحات

(+س!3؟ول؟أ،+،،30؟؟ثه)!التشوبيما!و"(5س!؟أ+،ك!حع)"لفيرلماو"(*5ص!،ااعول،!5ح،اعأ)

والأجانبالغرياءأسماءمنهنالكهـاأخرلىإالإ4(،،+اولأ+)ول("وا"المينيم

عامة.بصورةاليهودوغيروالوثنيين

لناوينبغي.الأولالقسممنالثانيالفصلفيالمسائلهذهإلىأشرنالقد

ومجادلاتخلافاتمثاربانهاعلما،والشرحالتفصيلمنبشيءتناولهاالآن

تحتها.طائللا
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لملغرلبة:دةالعبا-لم

عنللبحثالأمثلالمكانهوالتلمودفينزيكين()سدر""زاره..عابودهسفرإن

لهذهالحرفيفالمعنىاليهود.غيرإلىالربانييننظرةفيالرئيسيةالملامح

لدىالمألوفةغيرالعبادةأيالغرلبةا"،!"العبادةهوول406لمة2()ط!كلةاللفظة

الذيبالموضوعيعرفالسفرهذاأصبحومنها.عندهمالمعروفةوغيراليهود

14(.)ل!53،!اهالأوثانأو."الأصناما"عبادة:يتناوله

لتبريرمحاولة-وفي)18(التلموديالسفرلهذامقدمتهفي..كوهن."أ.يقول

الخارجيةالتأثيراتضداليهودحمايةفيالربانيونإليهالجأالتيالأساليب

أوحتالتيهيالتلموديالعصرفيالسائدةالظروفبأنالغرلبة-والعبادات

الشعبلدىالمتبعةالعبادةفطرلقةاليهود.غيربحقالإجراءاتتلكمثلباتخاذ

الدينيةوالممارسات.للكلامالحرفيبالمعنىموتأوحياةمسألةكانت

شديدإغراءعلىتنطويخاصبنوعمنهاوالمجاورةالأخرىالأمملدى

والصعوباتالغرلبةالتأثيراتبوجهالصمودمشكلةبدورهيطرحممابتقليدها.

عليها.تنطويالتي

القوىبوجهالوقوفبمسألةجديايفكرواأنعليهمكانالربانيينأنأي

الدينيطابعهموافقادهمبوتقتهافيبالصهراليهودتتهددالتيأو،الدامجة

نذاك،2السائدةالظروفضوءفي،الصارمةالتدابيرهذهإلىلجأوالذاالمميز.

بهمالمحيقفالخطرالشديد.والانغلاقالبارزالضيقبذلكنظرتهمواتسمت

المتحدرالروحيالتراثعلىبالقضاءولهدد،بالذاتوجودهميتهددكان

ضئيلةأقلياتوجودنتصورأنلناا"ينبغيقائلا:اكوهينا!ولضيفالأجداد.عن

نحويميلكانالذيالجاذبيةقانونبوجهالصمودتحاولالوحدانيين،منالعدد

مجالفلا!ا.المشركينإلىالملاحدةمنبها،المحيطةالشعوبلخةفيإغراقها

سورواقامة،التوراةحولعالجدارتشييدينبغيبل،الإطلاقعلىللتسولات

وطقوسهمشعائرهمفيالجيرانإغراءاتضدلحمايتهاليهوديحولمماثل

وجعلوا،مميتةخطيئةبمثابةالأصنامعبادةالريانيوناعتبرولقد.ومعتقداتهم

سفر)انظرالتوراةفيالأخرىالوصاياجميعثقلهفييوازيالعبادةهذهحطر

ول..ح5؟ء+:111،ا،م40لماحأ،ه+*ا-*111،ث!س!س!34*ح21!أ+0710175،11:تظرا-81
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.ا،العلاجمنخيرالو!اية"افهـواتبعوهالذيالمبدآآما53(.صأ،8ااحورايوتاا

الوثنية.بوباءاليهوديتلولثأمريستفحللئلا

الصعبومن.الضعفنقاطمنتخلولاوالاستثناءاتالتبرلراتهذهلكن

الطغيانضداليهودوحدانيةعلىبالحفاض!محصورةكانتبواعثهابأنالاقتناع

ا!فاظنحوقوينزوعهناكالروحيالتراثعلىالمحافظةجانبفإلى.الوثني

سواهم،دونلههـاتفردباميراثاالتوراةيعتبروناليهودلأق،العنصريالنقاءعلى

النظرةوهذه)وا(.الناموسرسالةلتلقيوحدهماختياره!اتصويرفيولبرعون

إلاالأخرينترىفلانفسها،آسيرةتبقىبواعثهاوتنزهتدوافعهاسمتامهما

الإجحافمنأنهكما.مقاييسهازاويةمنإلاعليهمتحكمولابمنطارها،

اليهودلدىتحولتلكنها.سواهمدوناليهودعلىموقوفةبأنهاالقولوالشطط

ضيقة،خصوصيةنظرةإلى،معينةتاريخيةظروفظلوفيخاص،بنوع

اليهودإصرارمنالكثيريعزىواليها.الزمنتطورمعجوهرهافيتتطورولم

.والشعوبالأممباقيعنوانعزاليتهمتفزدهمعلى

ارتكبوهماعلىاليهودا"محاسبةليستكلهذلكفيتهمناالتيالناحيةأنعلى

وتلك،المذكورةالنظرةأحدثتهاالتيالتأثيراتتلكهيمابقدر""،أنفسهمبحق

فيها.ترسبتالتي"،الشوفينية12بللا،الضيقةالقوميةالعناصر

الأمم(إلىالتلموديةاليهودية)النظرةعنالدفاعمعرضفي"ابلوخا(يقول

-اءك!(،30+؟!،أ=3لهعع-عس!،+وله)ص!،لأاس!30النزللا"الغرلب"ابينالتمييزعلينابأن

وللأفا،(ك!عص!ص!2ص!!ماس!4-ولأ؟!،س!هيا3-ع303اس!لأس!،)مللكااوأ!أيقلصدالمرلدا!"ولين

لكن.الدينيةعقائدهابكلاليهوديةيتقبلوالثاني،السبعالنوحيةالوصايايراعي

سفروجماتقئله.رغم،اليهوديةعنصرلةعلىدخيلأويهوديا"اغيرايبضالثاني

هؤلاءحولتحومالتيوالشبهاتالتحفظاتمنالكثيرنجد""زارهعابودها

ا"الأمميبانهالمريدلهذاتعرلفهناكطبعا-.اليهودجانثا-منالمرلدين

""الأصنامعبادةعنبالإقلاعثلاثةأحبارحضرةجماعهدانفسهعلىيأخذالذي

الكثيرةالتفاصيلعرضآردنالوالأمربنايطولوقد313-314(.صب،)64

علىبناءالتفزديالكنيسةموقفإلمابالإشارةالموقفهذاعناليهودالباحثونيدافعا-9

:بالمعروفةالعقيدةوهيا.الخلاصراغيرهباحدا"وليس2)(:4:الرسل)آعمالعبارة

.،(!ع،*مم!)حءس!ص!+أ!اثهظالما!اا!3لا،،3(:الكنيسةرجتخلاصالا
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الأغرابالنزلاءمنكانواسواءاليهود،لغيربالنسبةالربانيينلسانعلىتردالتي

للنظرةاليهوديالتفسيربإيرادنكتفيلذا.والوثنيينالأجانبأوالمريدينآو

المحاولةهوشكدونالانتباهيسترعيوممااليهود.غيرإلىالضيقةالتلمودية

براثنمنوانقاذهاالنظرةتلكعنالدفاعبقصدوآمثاله""بلوغ."بهايقومالتي

الأممي.النقد

الدرجةفيموجهةهيالتوراةفيالصارمةالشرائعآنعلىبلوغيشددفقد

.الشعوبتلكغيرعلىمفعولهايسريولا،الكنعانيةالشعوبضدالأولى

العالمفيالأخرىوالشعوباليهودبينتكنلمأنذاكالمواجهةبأنالعلممع

الفزوقاومتالتيالكنعانيةالشعوبولينبينهمكانتمابقدر.المعروف

القائلرأيهيدعملكيالتلمودأسفارمنعديدةبأقواليستشهدثملأرضها.

الكنعانيةالشعوبضداستثنائيةتدابيربمثابةكانتالقاسيةالإجراءاتتلكبان

أساسيةعقيدة".بلوخ".يعتبرهاالتيالأقوالتلكمنيستفادماوجل.فلسطينجما

التالية:التعديلاتهوالتلمودفي

المنشفينمنليستالأممكثرلةإن.الأممبينمنشقونأوهراطقةيوجداالا

يتابعونهمبل،الأصنامعبدةمنليسوافلسطينخارجوالأمميوق)+أ+أقى(

61(.صب،13حولين)سفر".أجدادهمعادات

الذيالامتيازأسيريبقىواليهوديةالتلموديةللنظرةالأساسيالمعيارلكن

ففيوحدها.إسرائيلصنيعمنامتيازوهو،الأممبينمنإسرائيلبهتفردت

تبارك،القدوسالواحدا"إنقائلا:"يوحنانا"الرابينجد."زاره."عابودهسفر

إلىجاءحتىمنها،أحديقبلهافلم،لسانوكلأمةكلإلىالتوراةقذم،اسمه

4(.ص،ب)2منها"فتلقتهاإسرائيل

منوالعنصرالدينفيالإسرائيليينغيرمصيرعلىالتعرفلناأتيحوربما

عندماإذ.المشؤومالمصيرلهذاالتلمودفيالربانيونيرسمهاالتيالصورةخلال

المستعادةالدولةظلفيالأمثلاليهوديالمجتمعولقومالمسيائيالعصريحل

وسوفاليهود.لفيربالنسبةالحسابيومأيضايحلسوف،والهيكلوالتوراة

قبولهمطالبينالوثنيونيتوافدبينما،الضحكفيمقهقهاالقدوسالواحديجلس

المرلدون،يقبللنالمسياأيامفي".لأنه،يحاولونعبثالكنهمالصلدين.عدادفي

اعتتاقعلىإقدامهملهميشفعولنا".وسليمانداوودأيامفيالحالكانتمثلما
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ا!3(4!ول-آحم!ح،لأاس!30.)5الديانةآربابعنوبمعزلأنفسهمتلقاءمنالدين

المنفعة،وراءيسعونلآنهم.قبولهمدونيحولهؤلاءبدوافعالتشكيكآنأي

المسيائيالعصربخيراتالمشاركةفيمنهمرغبةأو،الربانتقاممنوخوفا

8-9(.صب،3زاره)عابودهالوفيرةوبركاته

للميلاد،الثانيالقرنأوائلإلىتارلخهيرجع4اإسماعيلا"التنائي!ا،أحدأنعلى

المجاليفسحفهوالتلمود،فيالسائدالنغمصورمنتسامحااكثرصورةيرسم

الواحدبأنولفتيالمستا،إلىالهدايالتقديموالفرسوالآحبالثىالمصرلجنأمام

إسرائيل،بنيإيواتههـافيفضلأصحابفالمصرلونمنه!ا.يقبلهاسوفالقدوس

فنالواالعبرانييناستعبدواقدالمصريونكانإذا:قائلينالأحباشيتقدمبينما

الفرسولتقدمأيضا؟للبركةيؤهلنامركزفينحنألسنا،الأفضليةهذه

تشييدعلىساعدوابأنهمإسرائيلفيالعرشربلتذكيرالرومانأعقابفي

رومه،علىاللعنةتحلوهكذا.بتخريبهقامواالذينالرومانبعكس،الهيكل

الأخرىالأممتحاولبينماالمسيائية،الحضرةوتغالرخائبةأذيالهافتسحب

.جدوىدونلكنقضيتها،ورفعنفسهاعنالدفاع

التلمود:قيالعرب2-

أسفارفيالعرب.""2صورةعنالفصلهذاختامقبلالتساؤلمنلنالابد

عنتحدثناالتيوالقصصالآخبارجانبإلىعابرةإشاراتفهناكالتلمود؟

ذلكفيرجعنافقدبهم.وثيقاتصالعلىأوكانواالريانيونالتقاهمالذينالعرب

عدناكماو..عرييه".،و""عريه."""عرب..كلمةتتبعوحاولناالعامالتلمودفهرسإلى

ا!.الإسماعيليين10أوااإسماعيلو"!أبناء"إسماعيل"اذكرعلىأتتالتيالمواضعإلا

عربضدالتحاملبعضمنتخلولاالتلموديةالصورةعناصربآنالتنولهولجبا

(السلام)عليهماإبراهيمبنإسماعيلضدالتحيزشديدةهيمثلما،الجاهلية

نسله.منوالمتحدرين

قيلعمانقلا025(صب،52ا"سوكاه"ا)سفرفيا"ابابن"حاناالرابيئيقول

اسمهتباركالقدوسالواحديندمأشياءآربعةا"هناكيلي:ما!(الدرسأ!بيتفي

فيالناشر)يقولالإسماعيليون،الكلدانيون،النفي:التاليةوهيإياها،خلقهعلى

تحتكلهاحياتهميعيشونالذينللعربمرادفةالتسميةهذهبأنالحاشية

ا"خيام6(:12:أيوب)سفرإلاالعربعنقولهوسشدالشر"ا.ونزعة(الخيام

."...مطمئنوناللهيغيظونوالذين.مسترلحةالمخزيين
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لصهيونيةاولتلمو!ا

يقولا"إسماعيلبناجماي2الرابينجد4(و9ص،ب86اامتزلا"بابا)سفروفي

الذينالعربمنتحسبناهل:قائلينلديهاحتخواإبراهيممعالمسافرلنبآن

في)والمقصودمنك.ا.تحدرآنلإسماعيلسبقلقد؟أقدامهمعلىالغباريعبدون

اللاحقةالربانيينشروحاتلكنأيضا(.ذلكيفعلاسماعيلآنهوالشارحنظر

يؤديإسراثيلأرضفيالغبارأن01تزعمحع3أطأ4-4،!؟6!"فيالحالهي-كما

728(صب،112)سفركتوبوت،يخبرنا88(.كماص7،2!فىأ)انظر"ا.التوبةإلى

استناداوغبارها،فلسطينترابفينفسهيمرغكانا!غمدابناحئااالريانيبآن

15()0؟(.:201)المزمورفيجاءماإلى

،العربإلىالتلمودينسبهاالتيالطبيةالوصفاتإلىكثيرةإشاراتوهناك

باعتبارء)الكزاث(تناولإلىيسارعولول!أ(4)س!حأ""با"اليرقانالمصابفالرباني

السبت،)سفرالداءبهذاالمصابجسدفيحرارةاكلهيوتدالذيالنبات

علاجايجدفلا3(الأ+داحالإسقريوص!"13بيصاب""يوحنان!"والرياني538(.ص

وأحرقهاثلثهسوىينضجلمالذيالزشوننوى""خذتالعرييذلكوصفةفيإلا

وهناك413(.صيوما،)سفر".الداخلمناللثةعلىألصقهاثمالنار،فوق

والمراروالنعناعوالكراولة،)الكمونمنها،المعدةلأمراضكثيرةوصفات

معدته.تشففلمجرتها".بابا"االربانيلكنالخ.والزوفا(...-الافسنتين-

بالماء،املأهثمجديداإبريقاخذيلي:بماالعربالمسافرينأحدآخبرهحتى

الغدليومالمزلجواترك.النجومتحتليلتهباتالذيالعسلمنملعقةفيهوضع

.(143ص،ب97،زاره)عابوده!تجزعهث!ا

باربنا"رباحفالرباني.لجمالهمالعربمعاملةعنالكثيرةالقصصتطالعناكما

جمله،شرايينوقطعسيفاأمسكالذيالعربيالتاجرعنيحكيااحانا

الربانيونوشسب852(.ص)يباموت،الشهيقعنيتوقفلمالجمللكن

هذهالبعضعنهمينفيكماالنساء،منالأسرىمعاملةيسيئونأنهمالعربإلى

يضربالعرييشاهدالذيالريانيذلكأنولبدو991(.صكوتوبوت،التهمة

الأصلكيالصهيونيإنوالفبار؟الترابعبادةبتهصةاليهودمنأجدرهفاكوقن02-

إلىالمنسوبالقوليستنكر2.التكولنفيالكبرى"الصهيونيةعنبهكففياإكابلانموردخاقي41

حيثما،اليهوديلكى41:يضيفثم.قدميهنعلعلىبلادهترابصهيحمللاالمرءبأرا"."دانتون

ول!ا"!،.انظر:.قدميهانعلعلىإسرائيلأرضترابمعهيحملكانتجوالهفيذهب

04.ص،السابقالمصدر
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وقررأسعد

عنالأخبارغرائبفيالتخصصمنشيءعلىهوبالسيفجملهأوناقته

ظهرهافوقبثدييهاآلقتوقدعرييةامرآةشاهدإنهيقولفهوالمرب.

472(.صكوتوبوت،طفلها!آرضعتثم

الريانيينأحدإلىجاءتعرييةامرآةعن002(،ص،غطين)سفرفيونقرأ

زوجكللقاءالبلحمنحبتينعليهافعرض،اليهودية"اا"التمائمبعضيحويبكيس

كشدلأنهيتحسرراحالنهر.فيبهاوآلقتغضبهافيمنهأخذتهاوحينمنها،

أمامها.الدرجةتلكإلىالسلعةقيمةمن

التيوالقصة.قصصهسردعنيتوقففلاحانا..باربن"(رباحصاحبناأما

كانواأبدا:صالحهجماليست292(صب،73باترا،بابا)سضرفييرولها

حفنةبتناولالسيروجهةيعرفكانعربيإليهمفانضمالصحراء،جمامسافرلن

:الرمالشغأنبعدوآجابالماء؟عننبعدكم:فسألوهوشمها،الرمالص

ولقول.ثلاثة:فأجاب؟خمسةفراسخمسيرةبعدالكرةأعادواثم.فراسخ8

ذلكفييفلحوافلهـاالرجليمتحنوالكيالرمالإبدالحاولواوصحبهإنهالرباني

الذينالعبرانيينأولئكيرله!الكيالتيهإلىبعدفي!االعربيهذاثأخذههـاأبدا.

حنا!ااباراالربانيرأىوهنامصر.منالخروجبعدعاما04خلالماتوا

العربيشاهدكماانتعالثى!".حالةفيوكأنهمظهورهمعلىينامونا"الأمواتأن

شيئا.يلامسآندونرمحهولرفعجملهيركبوهوأحدهمركبةتحتمنيمر

،الأرجوانبلونالموتىأحدطليتمنزاولةاقتطاععلىالرنجانيأقدموعندما

يستطيعلاهنامنشيئامعهيأخذمنبأنيقولتقليدلدينا:بقولهالعربيانتهره

باترا)باباسيرها!متابعةمنالقافلةوتمكنتأخذهماالريانيفأرجع.التحرك

292-392(.صب،73

)سفرفيفنقرأ،الخفيةوألعابالسحرأعمالالعربإلىالربانيونينسبكما

قرعثم،الناقةبهوقطعالسيفامتشقعربيعن046(صب،67سنهدرين

السفرهذاولتحدثعليها!للدماءائاروجوددونالناقةفنهضتجرسا

شنيع.فعلكلبهفيلصقا،اكنعانا.الرابعبولدهنوحأنزلهاالتياللعنةعن

اليهوديعلىينبغيبأنهالمشنا:يقول113(صأ،22زاره)عابودهوفي

اليهودياتالنساءعلىيتوجبمثلصا.الوثنيينزرائبفيمواشيهيضعألا

معللحشمةمنافيةآعمالايمارسفالوثني.الوثنيينمعوحدهنيختلينألا
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والصهيونيةالتلمود

اليهود.منالرجالدماءيريقآنهكما،وفسقهبفجورهمعروفوهو،البهائم

الحيةعندفعلمه؟نسائهمعلىالإسرائيليينبهائمالوثنيونيفضللصاذاأما

صأ،)27المشناولتساءل!الدنيئةالشهوةفيهاوغرستحواءالىجاءتالتي

والجواب؟دراهملقاءالعلاجكانمتىبمعالجتنا!اله!ا.انسمحآنيجوزهل135(:

الحكماءنجدبينما.شخصيأساسعلىليسالعلاجأنطالماذلكجوازهو

اكثرولحضورعاممكانفيإلا،شعركلقصنتقصدهمآنإياك:لليهودييقولون

بالموس(.الإسرائيليرقبةيقطعقدزعمهمفيالوثنيالآنشخصينمن

يتحادثأوأولأذ()+أالمنشقينمعيتعاطىأناليهوديعلىالمحرمومن

فيحياتهكانتولوحتىلديهموالمعالجةالاستشفاءعليهيحظركما،معهم

الخطر!آشد

منللخمرزفااستعارفقداابارعدي.!:اسمهعربيعنيكثيرةقصصوهناك

الشرلعةحكمإنله:قيلطلبهفيعادولما،صاحبهإلىأرجعهثمالريانيينأحد

الوثنييناستعمالجراءمنلتطهيرهابالماءأيامثلاثةلمدةالأوانيبملءيقضي

مناحوت)سفرينسبنفسهالعربيهذاوإلى162(.صأ،33،زاره)عابودهلها

ثلاثةمساحتهمايملكهاأرضقطعةفوقأمطرتالغيومبان041(:صب،96

اليد!صفحةبعلوالقمحمنفراسخ

ص7،1حولين)سفرالتاليةبالحكايةفيحدثنايائير"بن"فنحاسالرابيأما

يدعىنهرإلىوأتيت،الأسرىبعضلافتداءطريقيفياكنت:يقول28-92(،

لكن،الأخرىالضفةإلىأعبرلكيمياههيشقأنالنهرهذافخاطبت،جيتاي

إلىتجريالأنهاركلكذلكوأناصانعك،مشيفةتنفذأنت:أجابنيالنهر

النهرانشقمجراء،منالمياهبقطعالرلانيمنوتهديدورذ،أخذولعدالبح!.ا.

لدىالريانيلهفشفع،للفصحقمحايحمليهوديرجلجاءثم.عليهوعبرأمامه

جديدمنالنهراستجاب،العربيدورجاءوحين.دينيةبفرلضةيقوملأنهالنهر

الطرلقة؟بهذهالسفررفيقأتعاملون:العربيهذايقوللئلا

وداسممحافلا(.بنرابا32لسانعلى93(صأ،11السبت)سفرفينقرأوأخيرا

واحدلحكمالخضوعمنبآسلا:الرابباسمتكلمالذيغورلا!"بن"!حاماالرابي

تفضيلبذلكوالمقصود)الآدومي(.الغرلبحكممنبدلا،إسماعيلأبناءمن

ال!ثصارح.حاشيةرأيفي،البيزنطيعلىالعرييالحكم
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رروقأسعد

إليهاتنتسبالتيالتلموديةللفترةرهينةتبقىوالأخبارالصورهذهإن

للاقرارأم،الإساءةلجهةسواءفيها،تشتركعامةملامحوهناكتارلخيا.

بأ!االجزميمكنفلا.الزمانذلكفيالربانيونصادفهمالذينالعربببراعة

الأمم.آوالوثنيينإزاءالسائداليهوديالموقفعنيختلفمعيناموقفاتعكس

التلموديةالنظرةبينيربطوضوحاأشدملامحعنالباحثعلىوجبوربما

وإسماعيل.إسحق:ولديهمنبكلابراهيمعلاقةإلىاليكودنظرةوبين

مسألةفياليهوديةالمزاعموتتحدىذلكعنتتحدثالقديمةالعرييةفالمصالر

وليسإسماعيلهوالمقصودبأنتوعثدلكي،بإسحقللتضحيةإبراهيماستعداد

الدراسة.هذهنطاقخارجيقعلكنه،بالبحثحريموضوعوهو.إسحق
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الثالثالفصل

والتلمودإسرائيل

يفتحاأنيجبئيللمسرلمبنيمن/لمنفيينشملجمعو/عادة،/ليهودية/لدولةبمثلمن"!

الهائلة.طاقاتهعلىجدلبمنليهشفلكي/لريانيللتقليدجديدةمجالات

/لتكيفمنفترةبعد،يؤديأنلهليبغيلمليهوديلملمسرحفيلملهائلالتحولوهذ/

اا!!!401"أول!س!،.لملقدسفي!ركزلةمحكمةلملجارلملى،والتوطيدخليلملدلم

لملشريعةلتمكينوالسلطةالحيولةلممتلاكتستطيعميموننظرا"لمبنفي،وحدهالأنها

ولملسولمبق./لمصنفةبالأحكاممقتدةتكونأنرونوظيفتهاءأرلممن/لشفهية

74،.ص،الربانيئا.التقليدعنمقالهفيأبشتاينرالحاخام-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



علىأشرفالذي-وهوأبشتاينأيزلدورالحاخاميطلقهاالتيالدعوةإن

مؤلسسةإحياءإلىدعوةهيتحرلره-وترأسسونسينوتلمودطباعة

اليهوديةفالدولة.إسرائيلفيالدينيللشرعا!برالمجمعأو""السنهدرين."

إبانالفرلسيونرعاهاالتي،!س!!ل!!ص!!"4)+أ!المؤلسسةتلكإعادةإلىمدعوة

المتعلقةالشؤونجميعفيالمطلقةالسلطةصاحبةوكانت،الثانيالكومنولث

أبشتاينكتاب)انظر.والأهليةالمدنيةالقضاياجميعوجماالدينيةبالحياة

تنازعالتيالرغبةهذهمثلتحقيقلكن155(.ص،السابقالمصدرلما)(0أ!34)ول

بسلطتينامللاصطدمؤهلاكانربماالمذكورالحاخامأمثالمنالكثيرلن

ثانية.جهةمنالحاخاميةودارجهة،منالدولة:إسرائيلفيحالياقائمتين

شؤونفيالتلموديالشرعتطبيقعلىتقوم-الحاخامية-دارالثانيةفالسلطة

شديدةوهي.والمواريثالطلاقإلىالزواجمنل!سرائيليين،الشخصيةالأحوال

يؤدييزال-ولاالماضيفيأدىممابحذافيرها،الشرعآحكامتنفيذفيالتمسك

فيالموجوديناليهودوجعل.الداخليةالأزماتأعنفإلىالحاضر-الوقتفي

حتى"؟اليهوديهوامنايتساعلون:سواءحدعلىخارجهاوالمقيمينإسرائيل

الأحكاملتجاهلاستعدادعلىنفسهاوجدتالدولةفيالتنفيذيةالسلطةأن

بتنفيذالحاخاميةدارلمطال!والاستجابةالعلياالعدلمحكمةعنالصادرة

)*(.المتوارثالتلموديالشرعأوامر

البرلمانوظيفةترىياتكونماعن:أيضاالصددهذافيالتساؤلمنولابد

غرارعلىعضوا،042منأيضايتألففهو؟بالكنيستالمعروفالإسرائيلي

الفرلسيينلشيوخمنشيخا07بينيتراوحالعددكانوان،القديمالسنهدرين

،ب)17بالذاتالتلمودمن(سنهدرين)سفروفي.إسرائيليهودعننائبا12وه

عقدحولإسرائيلفيكثيرةمناقشات(.تدور:يقول6591عامفريد!ان."جورخ"2كتب)*(-

ودورها،المؤلسممةتلكترلخعنتتحدثعلميةمقالاتقرأترلقد)مجمع(،سفهدرلن

يكونباناحقفاءبالطبعيسعهلاالعصري!السنهدرلنوالغفارا.المشفايصكهماكما

لأاالمسكونيالمجبم01مننوعايكونأنعليهيتوجببل،للعدلمحكمةمجرد

ككل.الحلففيالنظرلإعادةوالمؤهلاتالصلاحياتيملكالذيا،حأ+ء+اولحص!(أحوللماهص!)ا

الثاشةالشرائعبينالتمييز،اقترحأنكوكا!برفاملل!سبقكصاله،ولنبغي

رقمشيةالص)انطرإسفاطها.يجوزالتيأوللتعديلالقابلةوالقواعدس!اكاةألما+*ا(.مملا!ا)3

(.الفصلهذامن9
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رزوقأسعد

السائدوالتقليدالتلمود،بحرفيةالعصورمزعلىالربانياليهوديالتمسكإن

المكتوبةالشرلعةأوللتوراةالسينائيالوحيبمنزلةالشفهيةالشرلعةإحلالعن

المعصومالمرجعبمثابةواعتبارهالتلمودتحجيرفيكبيرةدرجةإلىأسهمتقد

القيمينمنبصفتهمالربانيينإلىانتقلتالعصمةإنبللا،توالزللالخطأعن

عقائدارتبطتولقد.آحكامهتنفيذعلىوالمشرفينالتلمودمقدراتعلى

التيالدينيةالعصبيةمنبنوععليهاترئواالذيناليهودأذهانفيوتعاليمهالتلمود

رأتآنهاحتى.الضيقةوحدودهاالعفصرلةالقوميةقوالببعدفيمااستسهلت

جدرانوراءوالانطواءالعزلةحياةمعوالتواصلالاستمرارمننوعاالقوميةفي

مركزهم،ولزعزعسلطاتهميتهددقدالذيللانفتاحالريانيونيأبهولم..الغيتوا..

العصرية.وروحهاالجرلتةدعوتهافيالإصلاحيةالحركةكانتحتى

الماضي،القرنمنالأولالنصفأواخرفيالإصلاحيةالحركةظهرتوحين

الصلواتجعلدونورمز،كفكرة."القدس10علىالتشديدإلىأربابهاعمد

فالمفكر.معينةرقعةفيالأرضيالمكانولينالروحيالرمزبينترلطاليهودية

اليهودية،قيالأخلاقيةبالوحدانيةيتمسكغايغر""""أبراهامالإصلاحياليهودي

لفظةاستخدامولابى.القوميةوالعناصرالزمنياتمنتجرلدهاإلىيدعولكنه

بأنهاالقوميةتطلعاتكليعتبركمااليهود،عنحديثهفي""""الأمةبمعنىلااشعبا"

توبيخإلىعمدأنهحتىأخر.شيءأيمنوالرجعيةالرومنطيقيةإلىأقرب

فيالأليانسمدارسعنالمسؤولينكبار)من".كوهنا"ألبرتاليهوديالرحالة

)3(.فلسطينإلىاليهودمنقسمبعودةالأملعنأعربلأنه(الشرق

،راءيستنكرمثلا،شختر"ا،"صولومونعنهيعئرالذيالصهيونيالموقفإن

منذالقدامىوالريانيينالأجدادتفكيرجاءلوأنهولزعم،بشدةالإصلاحيين

زالتقداليهوديةلكانتوالإصلاحييناغايغر"اتفكيرغرارعلىالهيكلخراب

استشهدواالإصلاحدعاةأنالمعروفومنالعهود.غابرمنذالوجودصفحةعن

القوميةللعناصرنهائيحدوضعإلماالراميةمحاولتهمفيوالتلمودالتوراةبأقوال

المطلقتسلطهمنوالحدالتلمودبسلطةالإطاحةأرادواأنهمرغم.اليهوديةفي

الحزب"ايصف"اغايغر!3أنالطريفومنوممارساتها.اليهوديةالحياةعلى

والممارسةالعقيدةشؤونفيالعلياالمحكمةسدةإلىالتلمودأوصلالذي"االرياني

عنألمانيكفابصدوربمظسبةافيغر.اإعن1591عامكتبهاالتيا(اشخترمقالةانظر3-

:وأثارهالمفكرحياة

-3ح"حح"أع!-،،طهـه؟*!،+!ك!اس!!س!م)!أول3لا،4أس!كهأ+الا4أ!5،+،؟+أم34س!أعس!3،

/ه".حأأ،"!.38-47.
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والصهيونيةالتلمود

ي!مصاءلاولكيلا،+اثه+(،4ح،أ!ع،،)3التلمودلأا)2(اقرائياالربانيينعنبقولهالدينية

الفترةآننذكر(-أوجه)حفالالتلمودكونعلىيستشهدبأنهالعلم-معذلكفهم

اليهودية.تطورجمامرحلةمجردكانتوالإصلاحيين."غايغر".نظرفيالتلمودية

الأخيرةالسلطةمنزلةإلىاللاحقينالريانيينبانبمنبالتلمودفالارتفاع

فعلتهماالشبهكليشبهالأتية،الأجيالأ!امالإجتهادبابواغلاقوالصيارية،

الإصلاحيونأمكرقلقد.المذكورةالتسميةكانتلذا.بالتوراةالقزائيةالدعوة

فيالسلامعليهموسىعلىنزلاوالتلمودالمشنابانالقائلةالريانيالتقليدمزاعم

يرجعالشريعةتفسيراتمنمجموعةبمثابةاعتبارهماعلىوأضزواسيناء،

بضرورةوتمسكوا.إلزاميةسلطةكلعفهمانفواكما.متأخرةفترةإلىعهدها

جاءأيضاوهنا.التقدمبركبواللحاقالتطورلمسايرةالاجتهادبابفتح

التلمودإليهوصلالذيالمطلقالتسلطلمحاربةالتلموديةبالآسانيدالإصلاحيون

محكمةأصدرتعندماالتلمود:منالتاليبالمثالفاستشهدوا.الربانيينيدعلى

جرىاالسبتيومحمارايركبالذيالرجلعلىبالموتحكما"،ح!()ولأتالشرع

المحكمةهيئةلكن.النوعهذامنعقوبةعلىتنصلاالشريعةبأنتذكيرها

السبت.حرمةينتهكونالذينتكاثرإزاء،ذلكتستدعيالظروفبأنأجابت

إلطبالعودةومناداتهاالتلمود،لسلطةإنكارهافيالإصلاحبةالدعوةإن

كانتبلللتلمود.التاريخيةالقيمةتجاهلتشالمالأصليةالموسولةالشرلعة

منقرنا18علىالتغلبوإلى،اليهوديةتطورآمامالمجالإفساحإلىتهدف

فالتشرلعحولها-.سياجواقامةالشريعةتحجير-منذوالربانيةالتلموديةالعزلة

الإصلاحيين.نظرفيالحديثةوالروحالعصرلةال!اجاتيلائملاالتلمودي

التيالتلموديةالمرحلةنيرمنتتحررآنالحديثالعصرجمالليهوديةولنبغي

التطو!ية.أنفاسهاوحبستعليهاطغت

كلموقففيحصرهيمكنوالتقليديينالإصلاحيينبينالخلافأنعلى

بيهوديةتمسكهمالتقليديينعلىأنكرواالإصلاحفدعاةالتلمود:نحومنهما

الأقدمينأنعلىيبرهنوالكيأسفارهفيكثيرة!الاتإلىوآشارواالتلمود،

،المتغيرةالظروفتأثيرتحتالسائدوالعرفالثابتالشرععنالخروجآجازوا

تلك-رغم"اشختر".طرازمنمفكرانجدبينما.المتبدلةالحياتيةوالأوضاع

لي:الفالمصدرانطر4-

كاى7،6أ4ث!عا)أ039+-ا+لأس!"حهآ+34لا75ح+ص!ول،أ+لألالأ!ا؟ت1.54،31ولأ17

س!0701س!.03914(أء!5لمافىس!ا679،أ؟ه5-+أحأحامء++،7!(3مم!3كالا.ي!لاه3حح+أ)،".؟4.
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رروقأسعد

التلمودتلتعاليمصهيونياتفسيرايكرس-التقليديتفكيرهفيالليبراليةالنزعة

أعنفيشنالإصلاحيالداعيةهذابأن"غايغرا.عنمقالهفييذكرفهو

الأرضصورةبهاأحيطتالتي(الرومنطيقيةإهالةضدوأقساهاالهجمات

.التقليدياليهوديالذهنفيالمقدسة

وتوثب،اهتمامنظرةفلسطينإلىينظروالماليهودبأنالقولعنهولنقل

التيالأسانيددحضإلىينتقلثمارجائهم.فيتنتشرالعافيةروحكانتطالما

قوله.صوابيةعلىللتدليلوالتلمودالتوراةمنا"غايغر""بهايأتي

الأخيرهذارئاسةأثناء"اسمولنسكينا.،إدىيهوذا""".بنرسالةفيمعنامزولقد

عنيتورعفلاالأ،ا"أرميامواقفإلىالصهيونيينظركيفا"الفجر"!،مجلةلتحرلر

عنالتلمودبقوليستشهديهوذا"(ابناالصهيونيكانواذا.شعبهبخيانةاتهامه

فإنلما،ا،س!!(،،ا،6011،06.")712إسرائيلآرضخارجيقيمالذياليهوديتكفير

ذاتهالسفرفي01"يهوذاالراببقولالاستشهادإلىسبقهقد"غايغر"الإصلاحي

إيجابية"ا)3(.ااوصيةينتهكفلسطينإلىبابلمنيهاجرمنا.أنالتلمود:من

بالقولفيأتيهم،التلموديبسلاحهمالإصلاحيينيحاربلا".شختزأنبيد

فعلهماوهواكوتوبوت"سفرمننفسهاالصفحةعلىالتنائيمإلىالمنسوب
ضدتقفايهوذاالرابعبارةإن:قائلاذلكعلىيردنجدهبل.اتبالذيهوذا"بنا

نإحتى،الخلفموقفمعآومعاصرلهاراءمعتتفقولا،كافةالسلفأراء

منعزلةأنهاكمامحلها.قيوليلستغرلبةعبارةوهيمضمونها.تجاهلواتلامذته

الخاصةالأسباببعضهناكانشخترنظر-فيالمرجحفمنحولها!عما

مجهولةتبقىالأسبابهذهلكنهذا.قولهإط!وقإلىيهوذابالرابدفعتالتي

.الأنلدينا

أرمياإسناداتيتناولأنودون،المتقلقلالتخريجهذا-بعدا"شختر!!يأخذثم

التوقأغانيمنوالإصلاحيينا"غايغراموقفيكونتراهماعن:بالتساؤلبشيء-

ا"اللاوي"ايهوذاالأندلسياليهوديقصائدفيفلسطينإلىالحنينوأناشيد

يكونماآشبه."."الحنيناهذأنهوغايغرلدىيلقاهالذيوالجواب2(؟أولهاس!4)3

كشخصيبدواللاوييهوذاجعلمماالسولة،عنوالابتعادالمرضيةبالظاهرة

ع(،50أأأس!7)أ+ص!+4+ء*+هحبمعنى.)إيجابيةوصية14رةعبيتضمنالتلموديالنصإن3-

هذاولعلأ،1!أ"ه!!(7حول!++هح.)4الفاهيا"أوالمانعا(الأمرعبارة".شختر""ينقلبينما

انصر:."يهوذا..!الرابإلىالم!سوبالقولوطأةمنيخففالتبديلأوالتحرلف

ك!.اا،ح؟،5؟ول11كاو،".217
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والصهيونيةالتلمود

شخترصهيونيةلكنمعاصرده.أنظارافيالخيالوجامحالأطوار،وغردبشاذ

علاقةعنالتاليةالعبرةاستخراجدونتفوتالفرصةترك1591عامعليهتابى

:اليهوديبالديناليهوديةالقومية

عشر،التاسعالقرنوليدةليستفإنها،اليهوديةبالقوميةيتعلقا!وفيما

"المكابيينا"زمنعلىالأمةكانتواذا.أزليميثاقهوالدينمعثميثاقها

الهيكلخراببعدحصلالعكسفإندينها،عنللدفاعالسلاححملتقد

علىحمايتهجناحاليهوديالدينبسطإذ.المتتابعالمسيحيةوانتشارالمقذس

الاضطهاداتكلأنفسناعلىنوفركماالأبد.إلىوجودهاوكزس،اليهوديةالأمة

إلىنتحوللكي،الدينهذامنالقوميةالملامحإزالةعلىوافقناأننالوالرهيبة

ا)6(.بأسرهاوفاريخناأدبناعليهيشهدمااهذ.دينيةطائفةمجرد

التلمودفيالصهيونيةالتصوراتبعضتواجههاالتيالصعوباتكانتوربما

بشؤونالربانيينوانشغال.البيئيةالتأثيراتأو.التعاليمحيثمنسواءالبابلي

الفلسطينيالتلمودجعلتالتيالعواملجملةمنوشجونها-بابلفيالحياة

اليهوديالمؤرخيقولذلكففي.واسرائيلالصهيونيةالحركةباهتماميستأثر

يلي:مااابارونلوصا

الصهيونية-الحركةأوجدتأيضا)السوسيولوجية(الاجتماعيةالناحيةا"فمن

باعتباره،الأورشليميبالتلمودعميقااهتماماإسراثيل-قيامأوجدمثلما

الثالثالقرنينخلالفلسطجنفياليهوديةالحياةعنشمولاالأوسعالمصدر

الاهتماموفائق،الاستحسانمنالمزلديبديجيلناأخذالآسبابولهذه.والرابع

فيالقديمةللتقاليدأصالةا!ثرالمرجعاعتبارهعلى،الفلسطينيبالتلمود

"")7(.المتواصلةاستمراريتها

لنايعكسالملسطينيالتلمودبدراسةوالصهيونيةإسرائيلاهتمامأنعلى

الجذورعنبحثا،الصهيونيالتفكيرفيالرجوعيةالنزعةتلكنفسهالوقتفي

أربابإلىيخيلالتيوالأشياءالمسائللبعضاقتباساأو،القدمفيالسحيقة

ولينالغابرةالأزمنةبينالصلاتتوثيقفيتسهمأنهاالدولةوزعماءالحركة

الاهتماميشهدآنأبدابمستفربوليس.المستقبلإلىوالتطلعاتالراهنالواقع

الصهيونيةالدولةقيامبعدوالتصعيدالازديادذلكالفلسطينيبالتلمود

.7!ص،بقالسالمصدرا3؟حححأ؟س!!انضر:6-

.692ص.بقالسارلمصدكااع!هول:نطرا-7
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رروقسعدآ

تاريخفيجداالقصيرةالفتراتتلكوريثةنفسهاتعتبرفهي،فلسطينفي

لها.المتاخمةوللمنطقةالرقعةلهذهالعامالتاريخبسيرقورنتماإذا،فلسطين

إسرائيل؟جماالتلموديالشرعفاعليةمدىعن:الآنولنتس!اءل

إسرائيل:فيالتلموديالشرعب-

المبنىيصف."إسرائيلفي.(اليهوديةعنلهمقالةفيبنتوي!ش"""نورماقكتب

القدسجمالإسرائيلالحاخاميوالمجلسالعلياالحاخاميةالسلطةتشغلهالذي

اليهوديةللوكالةالرئيسيالمقرعلىيشمخمطلمبنىفيالحاخاميةتقيم:بقوله

كبرىوقاعةكنيسا،المبنىولضم،جانبهإلىكالقزمفيجعلهلفلسطين

لهيئاتقاعاتإلىبالإضافةللربانيين،درسوغرف،ومكتبة،للاجتماعات

بقاعاتقورنتماإذاالأرجاءفسيحةالقاعاتهذءتبدثحيث،الربانيةالمحاكم

القصدكانربمايليةبماالوصفذلكعلىعققثم.الحكوميةالمدنيةالمصاكم

فالمبنى.الدولةفيالدينيةوالقوانينالشرائعسلطانإلىيرمزأنذلكوراءمن

فترةأثناءالحاخاميةشغلتهالذيالمتواضعالمقرعنبارزبشكليتباينالحالي

البرلطاني)8(.الانتداب

تلكأي،الأرثوذكسيةاليهوديةتمثلإسرائيلفيالحاخاميةدارآنوالمعروف

التقليدبعناصروتتمسكهائلا،دورالديهاالتقليديلعبالتياليهوديةالطائفة

كأداءعقبةيشكلالأعمىالتمسكهذاإنحتىتصورها،يصعبدرجةإلى

الدارهذهتلعبهالذيالدورهوفما.الإصلاحإلىترميمحاولةكلطريقفي

تبديل؟آوتفييرعليهيطرأأندونالمفعولنافذالتلموديالشرعإبقاءفي

الحاخاميةدارتحتلهاالتيللمكانةعرضناأنأخرىدرالم!اتفيلناسبقلقد

حاجةفلا،إسرائيلفيوالتاصةالعامةالحياةعلىتمارسهالذيالهائلوالنفوذ

الذراعتجدوأحكامهالتلمودشرائعإنبالقولنكتفيبلذلك،تكرارإلىبنا

بدورهاتخضعالتيالدينيةالشؤونوزارةوفيالدار.هذهجماوالوصيةالتنفيذية

الحاخامين.كبارولتوجيهاتالمتدينةالصهيونيةالأحزابلسيطرة

علىنفوذهالتلموديالشرعفيهايمارسالتيالرئيسيةالمجالاتإيجازويمكن

الأتي:النحو

لاد.ه+!6+م!ح،ولللاالأفى:الالما44ألأ+أول15مص!ةا/1،"ه.احأ،75.0انضر:-8
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والصهيونيةالتلمود

الشخصية:حوالىالآ/-

عنتختلفلاإسرائيلفيوالطلاقالزواجقضاياتضبطالتيالتشرلعاتإق

يزاللاالطلاقشؤونففيناشيم(،)سدرأسفارفيالواردةالتلموديةالآحكام

التي)،س!ك!(الطلاقبوثيقةالمتعلقةللأحكامالرئيسيالمصدرهو"اغطين".سفر

وحسنالرجلاستعدادإلىعائدأمرالوثيقةهذهكتابةأنولبدو.الزو!يكتبها

الطلاقوثيقةيسفمهاآندونزوجهاعنهاتخقىالتيآوالمطققةفالمرآة.نيته

ن،فيومريوطةمهجورةأي)"!ولول!ول("اعجونة!!تبقىشرعاالزواجتفسخالتي

بزو!المرتبطةالمهجورةالزوجةهي"العجونة".أنالتلمودشرلعةوفيواحد.

يحقلالذلكلا.أمالحياةقيدعلىزوجهاكانإذاماثقةعلىليستلأنها،غائب

ائيل،إسرفيالمفعولنافذيزاللاالتلموديالتقليدهذاإنجديد.منالزواجلها

غيرةأنكماشرعيا.أودينيازواجاالثانيةللمرةتتزوجأن!االعجونة""تستطيعولا

فينفعاتجديلاالأولالزواجبفسخشهادةمنحفيالمتساهلينالحاخامينبعض

الشرعية.بصحتهايعترفولاالعليا،الحاخاميةالهيئاتأنظار

)كااس!!ا!+(الحلقا"ا"اأحكامتزاللاالمواليدوتسجيلالزواجمسائلوفي

لهاسبقأويهوديةأممنالمولودهوفاليهوديمما.السائدةالشرلعةهيالتلمودية

-اليهوديالأرثوذكسيالمذهبرعاةطريقعناليهوديةالديانةاعتنكتأن

عمليةأنكمارسميا-.وحدهبهوالمعمولإسرائيلفيبهالمعترفالمذهبأي

خلالهاتخضععامينأوعاماتستغرققدإذ،الهينبالأمرليستالاعتناق

يصرالتيالتلموديةالشعائرومن.دينيتثقيفعمليةإلىالمرلدةالزوجة

تخضعالذيا*ول،أول()"4!؟.االطقوسيا"الحفامذلكبهاالتقيدعلىالحاخامون

)9(.أنظارهموتحتالريانيينمنثلاثةبحضورالعروسله

منالأساسيةعناصرهاتستمدإسرائيلفيالميرالتقوانينأنالظنوأغلب

ا.نزلكينا""سدرأسفارفيوالربانيالتلموديالشرع

فضيحةأثاراغورلونابن(3بانا.؟اليهوديالشعبا"نهايةعنكتابهفيافرلدماناجورجايقول9-

المتحرروالطرفالأرثوذكسيالطرفبينمريرنزاعونشبك!9).عامالص!صالةهذهحول

منبشيءالتسترل!ايجوزأمتماماعارلةالحصامتدخلأنللمرلدةينبغيإذاماحولنسببا

جديدةصيغة(.إف:مقتضبةبعبارةدرلدهـنيعفقثمالراخامين.نطراتمنحباءالملابس

انظر:ا.االثلاثةإسرائيلوشيوخسوسنلقصة

ل!س!هس!!!5ع3أ+ول!+4؟+-حلأاس!4مه؟أحأ*ءأ؟5)"هح"ح؟3+!!+(.+ه!عح"لم+س!!ع؟حلألأ

ححأ!يل!!؟30"س!ع!.كالاه!اس!لا!4ولح،اطهممم!30!،ل!س!مم!3:!؟هاو!6)،".881
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الآطعمة:قوانين2-

نأوالمعروفبحذافيرها.الأحكامهذهتنفيذعلىالحاخاميةدارتشرف

الريانيةوالتخرلجاتالشروحاتتلكيتضمنالتلمودفيالماي!(ا)ولأا.حولين".سفر

الذبحفيالتقليديةالأحكامعلىيشتملكماوتحرلمها،الأطعمةبتحليلالمتعلقة

علىتسهرإسراثيلفيالعلياالحاخاميةالسلطةأنفيهريبلاومما.الشعائري

ممارسةعلىوتحرص،بحذافيرهاوالأحكاموالقواعدالقوانينهذهتنفيذ

معتواصلهويكفل،التلموديالشرعاستمراريضمنمماالمباشر،الإشراف

السحيق.الماضي

/لدليي:التعليم،-

التيالشؤونأبرزمنهيالدينيةوالمعاهدالمدارسفيالتلموديةالتربيةإن

التلمودجماالدراسةتنحصرالمؤلس!ماتهذهففي،اهتمامهمالحاخامونيوليها

آنما"مزراحي.!لحركةتابعةكانتوسواء.التقليديالدينيالتعليموموضوعات

وعلى.الدراسةمنهاجفيرئيسيامحورايؤلفالتلمودفإنااإسرائيلأغوداتادا

)3291(،الحكوميالتعليم!انونعلىا"غوريون"ابنيعفقهاالتيالأمالمنالرغم

)15(،إسرائيللدولةالعلياالقوانينمنباعتبارهالعودةقانونمصاففييضعهإذ

التعليمهذامراحلتقسمكما.القديمةطرلقهيتابعمازالالدينيالتعليم!إن

التالية:الفئاتإلى

عشر.الثامنةإلىعشرالرابعةمن:)كهول!4!،(أكتانا"-

وتوازي،اللاهوتارسمدلدخولالمؤهلينتضمل!(4:)!اه".غدولا""-

الدرجة.حيثمناللاهوتيةالمعاهد

الثانيةسنفوقمنالمتزوجينالرجالتستقبل:)+أ)!اه،("كولاليم/1-

والتفاسيروالشروحاتالنصوصلدراسةكلياأنفسهمهؤلاءولكرلمروالعشرلن،

المقدسة.

التلموديةاا2"اليشيفابينتجمعالتيالثانولةالمدارسإلىبالإضافةهذا

..إيلانا.باربامعةأنوالمعروف)11(.العلمانيةوالموضوعاتالتوراةودراسة

2")سرائيلبعنوان)5791(ا"إسرائيللحكومةالسنويالكتاب11:فياغوريونإبنامفالةراجع15-

.033-اص،والدباسبورا"

702.ص.ال!مصابقالمصدر،فريدهـانانظر:-!ا
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قولحد-علىطلابهالدىتشترطدينيةمؤلسسةهيضحان"اراماتافي

اليهودغيرسوىذلكمنيعفىولابالتلمود،تمهيديةمعرفةتحصيلفرلدهـان-

يشكلالجامعةهذهفيواليهوديةالدينيةالدراساتمنهاجأنكما.الطلابمن

.العامالبرنامجمنالربعنسبة

السيطرةأسبابالتلموديةلليهوديةتكفلوالتربيةالتعليهـامجالاتإن

عليه.الدولةتحسدهاقدمركزجماوتضعها،إسرائيلفيالدينيةالحياةعلى

عية:لملزرلمنين/لقولم4-

الماضيالقرنصالثمانينياتخلالقامالذيالجدلإلىسبقفيماأشرنا

التيالزراعيةوالقوانجن.السبتيةالسنةخلالتأجيرهاأوالأراضيبيعحول

)سدرمن"براكوت"اسفرفيوردتالتيوالقواعدالأحكامتلكهينعنيها

عملافلسطإن،علىإلامفعولهايسريلاالقوانينهذهأنفالمعروفزراعيم(.

تصدقالتريةعلىتعتمدالتيالدينيةالوصاياجميعبأنالقائلالتلموديمابالمبدأ

مقدمتهفي."أبشتاين"!ويقولب(.03قيدوشين)سفرفلسطينأرضعلىفقط

كان3(المة،،أ*حطا"شميطاه!االسابعةأوالسبتيةالسنةمبدأبأنزراعيملسدر

منمنهم:بشأنهمتعددةأراءوهناكالتلمود.علماءبينوالجدلللنقاشمدارا

ذلك.عليهينكرمنومنهم4فاعليتهواستمرارالتوراتيالمبدأصحةعلىيؤكد

15(25:اللاولين)سفرفيجاءإذ!ا،"اليوبيلسنةحوليدورذلكفيوالخلاف

سكانهالجميعالأرضفيبالعتقوتنادون،الخمسينالسنة"!وتقدسونيلي:ما

الرأيلكن"ا.عشيرتهإلىكلوتعودون،ملكهإلىكلوترجعونيوبيلا،لكمتكون

بالوحدةمرتبطاليوبيلأنهو-أبشتاينيؤكدكماعليهالمتعارفالرباني

القانونهذامراعاةوأن،الأردنضفتيعلىاليهوديةللدولةالتامةالإقليمية

لفلسطيناليهوديالاستعماربدايةوعند.القديمةاليهوديةالدولةبنهايةانتهت

تساورالمشاوفأخذتالزراعيللاستيطانصهيونأحباءجماعاتومجيء

التقيدعلىالبلادفيأصلاالمقيميناليهودإصرارمنالصهيونيينالمستعمرلن

الأرضإراحةيعنيفذلك.السابعةالسنةأوالشميطاهأحكامبمراعصاة

الصهيوني.الاستعمارمنطقعلىيؤثرممااوهذاليهود.لغيرتأجيرهاأو

2"الحنانا.إسحقالرابيأصدرا-889،9188عامالسبتيةالسنةاقترابوعند

هالأصولعلىفيهيؤكدتفسيرا-عصرهفيتلموديةثقةأبرز-وهو)8)ةا-6918(

اليدواستخداماليهود،لغيرإسمئاالأراضيبيععلىولوافقللشميطاه،الربانية
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ذلك،فيالحاخامينمنعددفعارضه.السبتيةالسنةخلالاليخوديةغيرال!املة

كوك"اإسحق".أبراهامالحاخامكانبينما.القدس!اخاميمناثنانبينهم

فلسصينأحاخامبعدفيصااكوك"اآصبحشلقدمؤلديه.طليعةفيأ-3591()865

.الانتدابآثناءاكبر

المستوطناتمعظمبأنذكرو)(47)عامالمقدمةهذهأبشتاينكتبوحين

سبكتورا".(لاالحفانالحاخامبرأيتتقيد!التمافلسطينفيالدينيةاليهودية

التافي:التوقعتسجيلإلىانتهىثم

أمامتتجسدالتيفهيالمبراني،السياسيللكبانئجيةالتدالاستعادةإت

)سدرأسفارلدكأاسةتعطي،سنةألفيقر)بةدامغباببعد،الأنناظرلنا

منيزالولا.القديمالتارلخيأوا!اديميالأهتماممجردمناكثرزراعي!ا(

الزشاعيةالقوانيزهذهعليهتتجسدسوفالذيبالشككنتنتاآنلأوانهالسابق

تبرزالتياليهوديةللدزلةوالاجتصاعيوالسياسيالاقتصاديالبنيانفيللتوراة

ا)17(.لطءابتمفاالوجودحيزإلما

بقياممنوطةتزاللأعودتهاأنآمع!دها،لمصابقإلىالقوانينهذهعادتفهل

؟الأردنضفتيعلىالعتيدةالي!وديةالد!لة

العسكرية:والخدمةلملتلموددراسة5-

درجةإلىالمتديفونالربانيونإليهايستندتقليديةبحجةالمسألةهذهتتعلق

والخدمةا"اليشيكالأابينالجمعبصعوبةالقائلةالحجةوهي،التدينفيالمفالاة

التلموداكاديميةفيفالطالبلقيض.طرفيعلىيقفانلأنخصاالعسكرلة،

،الكهنوتسلكجماللدخولكمرشحأولاهوتيةكليةفيكعضويعامل)اليشيفا(

السمكرلذ.الخدمةتآديةآوالإلزاميالتجنيدمناعخصإ-5يكنكلم!ا

(سنواتمنذ)توفي""هيرزرغ"ا!برال!اخامتقدمإسرائيلقبمهـعند

الخدمةمناليثمينصاأبضار6إعئصإاتاباىأكحفإشد.!وزيو!بنا-الوهـفني!فىس

قدآوهـولهفيوالتلموديةاليخوديةللدراساتالكبرفالمراكزا"لأنالعسكرلة

الإرهـابمنالناجوناستطاعمتئإلابفاتها!!ادةيمكنولاالناازيون.خزبها

سالدشمتابعةلهميتيحمناغأضلوفي،أخرىتربةفيينغرسواآنالفازي

زأصدر،الطلباهذعلىغوريونبنفوافق(.اانقصاعلأا)؟دون!التحصيل

"س!-3لمحأ+-،،1،ألمم54ضالاا،هوللم30س!ا،ح3برع6،م1أ6+)"،8805أأ:انضر--21
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الإعفاءآنآي.الحينذلكمنذالمفعولساريةمازالتالتياللازمةالتعليمات

تتخذترتيباتوهناك.مكتوبقانونيأل!ماسإلىوليستاريخيةجذورإلىيستند

الإعفاء.هذالض!انالإسرائيليةالدفاعوزارةمعبالت!اون

حزلرانحربومنذاالأخيرةالسنواتفييتعرضأخذالتقليدهذالكن

فكيف:والعلمانيةالدينيةالأوساطجانبمنالشديدللنقدخاصابنوع)يونيو،

الجيشفيالعسكرلةالخدمةعنبمنأىيبقواأن"اليشيفاوالطلابيحق

التلموديونالطلابهؤلاءيحتاجهماكلبأنالمنتقدونيقول؟الإسرائيلي

موقعتصرلحأوخطيةشهادةإبرازهوالتأجيلأوالإعفاءعلىللحصول

يدرسحاملهاأنعلىال!شهادةهذهتؤكدبحيثبها،المعترفاليشيفارئيسمن

اكاديميةفيالدراسةسنواتأنوالمعروف.الكاملالدوامأساسعلىهناك

للتحديد.قابلةغيرالتاجيلمدةيجعلمماآقصى،آوأدنىلحدتخضعلاالتلمود

تفسيرحولالمتدينينبينبالخلافتتصلفهيالمبدأحيثمنالقضيةأما

طلابعلىينكرونفالذين.الراهنإسرائيلوضععلىنصهاوتطبيقالتوراة

بللا،قاطعةولصورةصراحةتنصالتوراةبانيقولونالإعفاءهذااليشيفا

مخدعهفيالعرش!)وحتىالمعركةميدانإلىالجميعذهابوجوبعلى،جميلة

7(أأس!،+س!"اا+.)،427دفاعيةبحربمتعلقاالأمركانمتىخدرها(،جماوالعروس

لإ(أس!!دا،س!)3+!،القدلسفي2"المدينةا"نواطيرجماعةأمثال،المتدينينغلاةلكن

وليسوا.الدفاعيةالحربوضعيماثلالراهنإسرائيلوضعكونفييشككون

التشكيك.هذافيوحدهم

فرصةمنتستفيدالتلموديةا!اديمياتجميعأنبالطبعيعنيلاهذا

6791العبريةالسنةعنالخدمةمنالمعفيينالطلابعددوصلفقدالإعفاء،

حواليبأنالدينيةالأوساطتقولبينماا-3أوبرزفرالجولش/1ذمة-على4558إلى

يبقىفلاالعسكرلة/الخدمةمننوعاالمطافنهايةجمايؤدونهؤلاءمنو5%

الخدمة.منينجونطالبا045سوى

الطلبفيينظر("الدينيالقومي""الحزب!ان6891)فبراير(شباطمطلعوفي

فيهناشدتهوالذيل!،ولكاماأ"،+()أ،!4+ي!لهالتابعةالكيبوتز")"احركةمنالمقدم

13-اتظر!يلي:

-؟3لاها4أ؟؟4"33؟،؟ها"س!آعأ+ص!6+مهمم؟5ء3ا!37ولا34،+حلاهس!31أه+ح4!ا+"ءلأا"5

ه؟3ء/+حم+!4لماأ44)س!ل!"15"ء7أس!"،عح6د+*لأم.8691،9!905
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الإعفاءلتقليدنهاتيحدبوضعالكفيلةالبرلمانيةوالخطواتالإجراءاتاتخاذ

ا"أغوداتزعماءلكنالتلمود.اكاديمياتطلابمنهيستفيدالذيوالتأجيل

لمثلالاستجابةأنإلىالمزراحي"ا"اجماعةمنبذلكالمطالبيننئهوا"3إسرائيل

دينيحزبتشكيلعلىالمعقودةالأمالنسفإلىتؤديسوفالطلبهذا

الذينآولئكلورينزا"،"شلومو"،("أغوداتحركةعنالكنيستعضوواتهم.موحد

ا.اللتوراة!"خونةبأنهمالمئبعالتقليدبإلغاءيطالبون

المقدمالطلبلإقرارالكنيستفيالعلمانيةا!ثرلةتحمسمنالرغمفعلى

ا!ثريةبوقوفتعبالمالحاخاميةدارأننجدالمزارحي"ا،اكيبوتزحركةمن

القديم.الترتيبعلىالإبقاءتريدأنهاأعلنتبلالإلغاء،أنصارجانباإلى

الآتي:النحوعلىوالصارضينالمؤلدينمواقفآولزرفر""الجويش"انقلتولقد

الشابا"إن:يقوللليشيفا،الوطنيةاللجنةأمين".،تاننباوما.موشيهالحاخام

ينكبأوأن،الحياةفيالصاديةالأمورجميععنيتخلىأنعليهاليشيفايدخلحين

العسكرلةالخدمةتأديةعلىالطلابهؤلاءوإرغام.والتحصيلالدرسعلى

ا".اليشيفاعلىالقضاءمعناه

صحيفةإلىالقراءأحدبهابعثرسالةفيالمضادالرأينجدبينما

اليشيفاطلابأن"الوقال:فقد.المتدينينبلسانوالناطقةاليوميةاهاتسوفه"اا

وجهعلىلاستطاعوا،المقاتلينصفوفبتعزلزقامواالإعفاءيشمله!االذين

العدو،نارخطوطاقتحمواالذينللمغاولرغطاءبنيرانهميؤمنواأنالتكيد

ميدانفيسقطواالذينالشبانمنالكثيرينحياةإنفاذمنبالتالاوتمكنوا

."؟التأنيبآشدالموقفهذاعلىضميرهميؤنبهمألا.المعركة

اثنينمعأجرتهاالتيالمقابلةخلالمنذلك،علىاليشيفاطلابيرد

قيمةلهالجيشفيالقائدآن"امثلما:قائلين!"،أحرونوتا!يديعوتصحيفةمنهم

قيمةفإن،الأرضتحتالواقعمقرهمنالعملباتعلىيشرفعندمااكبر

الديني.والتحصيلوالدرسبالصلاةأيضاهيتنحصراليشيفاطلاب

فقط،المعركةفييسقصتواحداجنديافإناالتوراةوندرسهنانجلسولأننا

مثلا!عشرلنمنبدلا

منكبيرلفريقبالنسبةالسائدالتقليديمثللاالتلموديالمنطقهذاأنعلى

وزارةمعتتعاونالتيالتلموداكاديمياتمنعددفهناكاليشيفا.طلاب

."ا"الناحاللمنظماتمعذلةأومكئفةصيغةتطولرعلىالإسرائيليةالدفاع
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والصهيونيةالتلمود

ينخرطبرنامجوثمةا".المقاتلالطلاتعيالشباب11آيلاد(!،5اول2،لماأصأ5)،+ح،ا

التدرلبيلي:مايتمونحيثسنواتخمسلمدةالفتوةفرقفيبموجبهالطلاب

منالمطلاترجالعملياتفيالمتقدمةالدروسجانبإلىالآساسياالعسكري

الحالاتفيبالخدمةللالتحاقالتامالاستعدادمنحالةوتحقيق،الكوماندوس

التلموديةللدراسةالمتبقىالوقتتخصيصإلىبالإضافةذلككل.الطارئة

تضبمنظاميةوحداتتشكيلإلىاليشيفامؤسساتمنعددتنادىولقد.المكثفة

د.(الناحال"تابعةأيضاوهيخاص،دينيإطارفيسولةالمتدينينالطلاب

جماعةلدىالاستياءذلكلنايتضحهنامن.الدينيةالزراعيةالمستوطناتفي

وتدفعهم،صدورهمتوغرالمعفيينالطلابامتيازاتلأن،الديني".الكيبوتز"

.بالتساويالجميعبمعاملةالمطالبةإلى

سائرفيالانخراطعلىيقبلالمتدينالشبابنجدتقدمماكلعلىوعلاوة

للاحتياطفئةتوجدكماولهح(،)5،"أمس!3المجئدينفئةفهناكالجي!ث!.وحدات

جانبمنالعسكرلةالخدمةعلىالشديدالإقبالاهذلكنس!"(3.)ثهلمث!ا+ح

منواحدسقطكلماتتجلىالتيللنقمةحدايضعلمالمتدينينوالشبانالطلاب

العسكرلة.الخدمةعلىطوعاأقبلواالذيناليشيفاطلاب

ينبغيا.هلعنوانتحتأولزرفر"ا"الجولشصحيفةنشرتهالذيفالمقال

معينة.بمناسبةجاءاليشيفاا.طلابإعفاءحولتساؤلاتيقاتلوا؟أنللرلانيين

الجتامةفيوالمدرالث!التلمودأستاذعورباخا"،"آفرائيمالبروفسورفقدإذ

الصحيفةقولحد-علىالتقوىوشدةالتدينعمقعنه)واشتهر،العبرية

الخدمة.تأديتهأثناءعاما22العمرمنالبالغ"أبراهام"ابنه(المذكورة

الأبلكنوالتلمود.الرياضياتفيلامعاطالباكانالابنإنإياهاالصحيفةوتقول

منبالمستفيدينونقمتهغضبهإنزالدونتفوتالمناسبةيدعلمالناقم

المحتلةبالقدسهرتزلجبلعلىالعسكريةالمقبرةفيولدهرثافقدالإعفاء.

التالية:بالكلمات

علىأقبلت.الحقيقةأقولسوفلذالها،وتعملالحقيقةتنشدكنتلقد

أنتلهمتتيحالذينأولئكواندفاعغيرةعنتقللاواندفاعبغيرةالتوراةلراسة

يدعونالذينبمساعدةالعسكرلةالخدمةمنويتهريوابيننايقيمواأنوأمثالك

.(45اهس!أ+ه؟*!)(41)ااةالتوراءحكماوآءعقلاابانفسههـاأ

نفسه.المصدرانظر-14
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/لعطلة:وسبت/لربانيون6-

وتمسكجهة،منالعلياالصهيونيةومصلحتهاالدولةمنطقبينالتعارض!إن

علىيتمثل،ثانيةجهةمنالتلموديةوالشرلعةالدينيالتقليدبحذافيرالربانيين

عامففي.العام!انونهوصلاحيةالسبتطبيعةحولالدائرالخلاففيوجهخير

والعطلةالراحةبأياميتعلقمرسوماالمؤقتالدولةمجلسآصدر4891

وطابعه.العامالقانونصيغةعليهيضفيأندونح؟+،لأ*"3مهحول،3حه4ءس!+،ولأ

بمقتضياتعابئينغيراللسبتعامقانونبإقراريطالبونالربانيينلكن

بهايهؤلالتيالصالقةالقضايامنتزاللا(السبتو)قضية.الإسرائيليةالمصلحة

الائتلافي.الحكمجماشركائهمعلىالمتدينون

السبت()سفرواجتهاداتالريانيينموقفبينالريصأالسهلمنليسأنهبيد

فيالمتشددةالمواقفمعجنباإلىجنبامتساهلةمواقففهناكالتلمود.في

استعدادعلىإسرائيلجماالدولةبأنالأقحتىيبدوولا.السبتمراعاة

.العامالسبتقانونإقراربشأنالريانيينمطالبإلىللاستجابة

فياليهودبأنالساذجالاعتقادذلكرؤوسنامننطردأنلناينبغيكما

السبتخرقيجيزبالذاتفالتلمود،السبتيوميحاربونأويقاتلونلاإسرائيل

المشكلةهذهأثيرتولقدهحياتهتتهددأخطاراثمةأناليهودياعتبرمتى

،الطرفانفتوصل.الإلزاميةالعسكريةالخدمةقانونإقرارلدىإسرائيلفي

علىالدينيةالأحزابممثلووافقإذالتسولة،مننوعإلى.والعلمانيالديني

..الديانيماقانونعلىبالتصديقالأخرالطرفموافقةعلىحصوله!القاءالقانون

رغماالشرعيالقاضيأو)ولءلأكا!(.(..الديانأنوالصروف.الربانيينالقض!اةأو

نشأمتىسواهاقبلالدينيالشرعبنصوصيتقيد،الدولةموظفيمنكونه

جرىالذيالمبدأأما.العلمانيةالمدنيةوالقوانينالدينيةالشرائعبينتعارض

تكون"احين:القائلفهوالإلزاميةالعسكرلةالخدمةقانوناقرارفياعتماده

ا".السبتقانونخرقمنفلابد،المجتمعحياةيهددخطرقضيةالمسألة

الارتباطآشديرتبطذلكأنالواضحومن،ا!!لما"أ!،*"5ءمحولء؟حه!،!؟؟4"3

عنها.نخدثناالتي"االدفاع"احربإلىالإسرائيليةبالنظرة

الطرقا"مفترؤاكتابهفيا.سايكس.كرلستوفرإليهايشيرأخرىناحيةهناك

الذياليهوديالتقليدفي)!هط!+(اا"لأالطهارةآمبدعنيتحدثفهو."إسرائيللاإ

حد-علىالمبدأهذاولقضي.فلسطينفيالقديمةالعصورإلىجذورهترجع
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لصهيونيةواالتلمود

البشربدماءتلولثهاوعدماليهوديةالآسلحةطهارةعلىالحفاظبضرو!ة-قوله

لهم.عداتهممنالشكتقبللاقاطعةبصورةيتثدواأناليهودعلىيتعذرطالما

لاالنفسضبطاسياسةاولجتالمبدأهذابينيربطأنا"سايكسايحاولثم

عامالكبرىالفلسطينيةالثورةمطلعفيا"ا!الهاغ!اناعليهاسارتالتي7!+(ع*ا3)،ا

إبداءمنفلابد،المحالمنضربايشبهكلهذلكمنالتكدكانولماوا)15(.36

النفسضبضسياسةتبريرحاولواهل.الأقوالهذهإزاءالشديدالتحفظ

المبدأهذااختفاءإلىأدىالذيوما؟والنجاسةالطهارةمبدآإلىبالاستناد

الفلسطينيونالثواريفرغحالماللوثوبالمتحفزبالتكتيكأشبهبصورة

استحضارجرىوربما،البريطانيالانتدابسلطاتمعحساباتهمتصفيةمن

قوتهاعنالثورةاندلاعمنمبكرموعدفيالهاغاناتكشفلئلاهذاالطهارةمبدأ

أيقنتبعدمااليهوديالسلاحطهارةتبخرتإذأوراقها.بكلوترمي

عضلاتها.وإبرازالميدانإلىللنزولحانتقدالفرصةأنالهاغانازعامة

ضدكانتالثورةبأناعتقدتقدالهاجاناتكونأنالمتناهيةالسذاجةومن

كبيرفضلمنالبرلطانيللانتدابمابذلكمتجاهلة،وحدهمالبريطانيين

مازالتالمسألةهذه.فلسطينفيالصهيونيالاستعماروجودوعلىوجودهـاعلى

للاستهلاكموجهايكنلمالطهارةتكتيكأنالظنوأغلب،توضيحإلىبحاجة

استعدادومناقوتهامنالهاغاناتكدبمدىوثيقةصلةعلىأنهكما،اليهودي

نطاقها.وتوسيعالثورةلمتابعةفلسطينعرب

/لتلمودية:المحوسوعة7

هذهقيامقبلاليهوديةللدولةبالنسبةالتلموديالشرعأهميةالربانيونأدرك

)1التلمودية"الموسوعةإصدارفي4791عاممنهمنفرشرعوقد،الدولة

خلاصةبمثابةتكونأنلهاوأرادثا.العبريةباللغة4ء"هاحلأح،أس!(!أدا+ا)!+4)!حأ

عصرمنذاليهودئيالفقهوأحكامالشرعيأو)حأ،)صا!ا!+(""."الحلقيللأدبسائفة

الرابي-وهمامنهماثنانكتبهاالتيالمقدمةففيالحاضر.الزمنحتىالتنائيم

الأولالمجلدتتصدرلكي-زفينجوزبفشلومووالرابي(إيلان)باربرلينماير

الموسوعة:لغرضالأتيالتحديديطالعنا4791()القدس،العبرلةالطبعةمن

)الفقهيةالحلقيةالموضوعاتلجميعأبجديترتيبجماشاملعرض".تقديم

51-ح؟أ!0051؟مح3لأك!س!3-ل!3303ه!43*1301*!س!ا،(ح115أول3*كلأه+04ول:او56)،".0591
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التلمود،بعدماعصرفيالرلانيوالأدبالتلمودمنكليتناولهاالتي(الشرعيةآو

الإنجليزيئالترجمةصدرتوقدالحاضرا".الزمنحتىالغاؤونيالعصرمن

9691)8(.عامالأولللمجلد

إصدارفيبولشرالدي،الموسوعيالعملهذاتحقيقمنالغرضأنويبدو

الشرعيالتراثتصنيفهو،فلسطينجمااليهوديةالدولةقيامعشيةمجلداته

اكبرمتناولوفيالمأخذسهلتجعلهمختارةموضوعاتتحتوالربانيالتلمودي

فيتوجدكماوالمشترعين.القانونورجالوالباحثيناليهودمنممكنعدد

هذهوتأخذ،التلموديةللموسوعةالقدسفيخاصةمؤلسممةاليومإسرائيل

الموسوعةمنالأخرىالمجلداتإصدارمسؤوليةعاتقهاعلىالمؤسسة

.الأخرىاللغاتإلىالعبرلةعنوترجمتها

فيإليهاالرجوعيت!اسوفالتيالمصالربأنالأولالجزءمقدمةمنيستفاد

التنائيمإلىالمنسوبةالمدرالثىمجموعاتهيالشفهيةالشرلعةاستخراج

البابليالتلمودينمنكلوإلىوالبارلتاوالطوسفتاالمشناإلىبالإضافة

وتواصلها،الشفهيةالشريعةاستمرارلةعلىصريحتشديدوهناكوالفلسطين.

للميلاد)16(.السادسالقرنفيالتلمودجمعمنبالانتهاءتنتهلمباعتبارها

منالمتأخرةالفتراتطيلةوالتصوريالأدبيتطورهافياستمرتقدهيبل

الدياسبورا.حياةمنوأصعبهاالظروفأقسىظلفيوحتىاليهود.تاريخ

خر2صعيدعلىيبدواليهوديوالشرعالفقهلآحكامالتصنيفيالعملهذاإن

ثلاثينقبل"بياليك"االتلموديالشاعروضعهاالتيالخطةمنلجزءتحقيقبمثابة

تاريخفيالشاملالنطاقهذاعلىأحدإليهيسمقلمفالمشروع)1791(،عاما

-(*):+ححلأح15"ح4أ،ا،++ول4أ4:3"!أح؟،آه*ث!ح،؟أحح،اطءعد،،!،ول4*ءأ15؟4!)*

،+35آس!"،حاما!+وللأ+ص!عأ!040،؟،حهس!!س!3،ول،س!*ا+أ،س!كا!ث!")وللأ)ا!حء+!+ولس!4(+س!13)!ط

!13ول5.د!6.4لأكأ.ا.3"عأأس!ول4+!!ع.+،ي!س!33حول!،+107،4..1،1)969،!+الا*4أح

ص!ولحل!س!ها"ح4أ!)ولكهأأ!لاأس!"أس!3لاكه!حاول.

إالقدس.ا،أاليهوديالتصوففيالرئيسيةالاتجاهات11عنكتابهفي32شولم"اج.يقولا-6

يلي:ماو)(46

العقلعلى(والربانيالموسويالشرعطرلقة)أيالحياةفيالطرلقةلهذءالإيجابيالتأثير..ان

المنظمةوالحركة!حركةأيةتتمردلمالقررنطيلةحتىأنهدرجةإلىعظيماكاناليهودي

انظر:للشرلعة.".العمليبالتحقيقالمرتبطةالقيمعلىيتمردمنأخر!نت

ل!-.ك!.3ح"5اس!،+-يذ!مه+!س!ول34أ+أس!ل!أ3؟7ل!31أءأ3،+،حلر+3إ،،+س!،)469،".313،ح،.

"،!ا+،،ه".حأ،،".7.
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لصهيونيةواالتلمود

التوراةعلماءمنمجمعوهناك-.للمقدمةهنا-والكلامباكملهالعبريالآدب

الرائد..."(العملاهذسيرعلىيشرفح(أ؟!)51+الماآه؟ء!ه+3ع!اهطح)5

11.عصرنافيالتوراةلبحوثمركز""أعظمبأنهاوا()47القدسمدينةتوصفكما

جدا،مبكرثقتكنيأعمالهباشرقدالمصفرالمجمعأنذلكيعنيفهل

ا!برالمجمععقدبضرورةمطالبةإسرائيلقيامبعدالأصواتترتفعلكي

جانبإلىالتلموديةوالدراساتالتلمودفإنالأمرايكنومهماالسنهدرينا!؟11أو

شتىفيالإسرائيليالمسرحعنغائبةليستكلهاهذه،التلموديوالفقهالشرع

.المستوداتسائروعلىالنواحي

فييترددلمأنهعاماعشرينخلالالإسرائيليالتشريععنالمعروفومن

سواء،التلموديوالفقهالدينيالشرععنالأساسيةعناصرهمنالكثيراستفتاء

والمبادئالآحكامإحياءلجهةآومضمونها،أوالنصوصروحلجهةذلككان

أصوليتجاهللنالإسراتيليالتشريعيالعملأنفيهريبلاومما.القديمة

عنبظاهرهيبتعدواآنعليهالقائمونحاولمهما،وأحكامهالتلموديالفقه

واستمرارالتلموديالشرعوجودإنأخر:وبكلاموالريانية.التلموديةالجذور

إلىالرجوعبوجوبالربانيينوتمسكاليهود،لدىمتفاوتةدرجاتعلىفاعليته

التأجيلإما:احتمالينأمامالإسرائيليالمشترعيضعانسوفوأحكامهمصادرء

أمروهذا،العلمانيبالتشريعواقناعهمالربانيينمعارضةعلىالتغلبيمكنريثما

تقديممعتطورينحوعلىخطوةخطوةالسيرآو،الناشئةللدولةبالنسبةعسير

حتىالساتدةالفاعدةهيالتنازلاتأنولبدو.الربانيللشرعالمختلفةالتنازلات

فهناك.وشتصيةمباشرةبصورةالتشرلعيطالهاالتيالمجالاتمنكثيرفيالأن

و!انون)5391(الربانيةأوالشرعيةالمحاكمبصلاحياتالمتعلقالقانون

إلى،والوصايةوالشهودوالبثناتالإرثوقوانين)5591(الشرعقضاةأوالديانيم"لأ"

الراحةيومومرسوم(لم)!49المحللةالأطعمةآواللجنوداالكشروت""قانونجانب

.والتشرلعاتوالقوانينالمراسيممنذلكوغير)4891(،

لنايبثنمثلما،إسرائيلحياةفيالربانيالشرعفاعليةمدىيرشاذلككل

الشرلعةواستمراراليهوديةالحياةمجالاتشتىفيالقصوىالتلمودأهمية

ونفوذها.تآثيرهاممارسةعلىالشفهية

والتلمود(-)إسرائيلعنالفصلهذاختام-فيانتباهنايسترعيومما

أ"يورياختارهاالتييم!)5()،اس!2-كاه!(العالم)هذا.!هازيهعولام43تسميةأن
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لأاعولاميضعفالتلمود.الأصلتلموديةتسميةهيلصحيفتهعنواناا"،فنيري

)العالمأي+،51()،كا!كاه!هابا.ا"اعولاممقابل(المادةعالم،العالم)هذاهافله""

مضربأوالماثورةالآقوالبمثابةأصبحتااللفظتينهـاتينأنولبدو(،الآتي

الأتيالعالمأنالمسياثيوالعصر""المسئا"عنالحديثفيمعنامزفلقد.المثل

إلىيشيرا"هابا..عولامبأنهنانضيفأنلناوينبغيالصالم.هذاعنيختلف

تنتقلواليهاالعال!اهذاعنالخارجةالروحيةالديارأوالثانيالعالمأوالآخرة

يسودعندماالمسئا،مجيءتليالتنالفترةتلكعلىيدلكما،المماتبعدالروح

الربانيين.تصوراتفيالأمثلالمجتمعولتحققكلهالعالمفيالكمال

والدلالاتالتلموديةالمعانيهذهتمثلقدأفنيريلأ!"اكانإذاماندريولا

خلالمننعتبرأنهوفالمهم!لمجلتهاسماوأطلقهأولهااختارعندماالربانية

وانتشارها،العبرياللسانعلىالتلموديةاللغةتأثيرمدىالعابرالمثلهذا

نإتأرلخهفي"غرشس!النايقلألهـااليهود.عامةبجناللاوعيصعيدعلىالواسع

تبدتمثلماسيئاتهالهاكانتترييةوهياعبر؟ومريئهماليهودمعقمهوالتلمود

حسناتها.بعض
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والصهيونيةالتلمود

وخالقةصةخلا

الوصولالأبحاتهذهحاولتالتيالنتائجبعضاستخلاصمعرضجمانعود

البداية:فيطرحفاهالذيالسؤالإلىبهاالمتعلقةالمعلوماتتقديمأوإليها

صلاتمنهفاكوهل؟للصهيونيةالتلموديةالجذورعننقولأنيمكنناماذا

الصلاتهذهتمتدبحيث،أخرىجهةمنوالصهيونيةجهةمنالتلمودبينخفية

وقادةالصهيونيينكبارلدىتوفرها-عدمأوالتلموديةالنشأةتوفرعن-بمعزل

البارفدن؟الحركة

نآلهاينبغيللصهيونيةالتلموديةبالجذورالمتعلقالسؤالعلىالإجابةإن

ودوافعبواعثعنالصالرةالصهيونيةبينالتمييزنقطةالاعتبافبعينتأخذ

الصهيونيةتلكوبين،والغاياتللآهدافومدركةمعظمهاجماواعية"ادينيةا"

بتأسيسها.قامالتيالحركةخلالومنهرتزللدىنعرف!االتياا!"السياسية

والقباليةالصوفيةالنزعاتأصحابلدىتمثلت""الدينية!."الصهيونية

الثالث.القسممنالأولالفصلفيبعضهاتناولناالتيالأسماءمنوالتقوية

يعقوبإسحقواا-إ918()824موهيليفر""صموتيلالربانيأمثالأنوالمعروف

يتحدثونكانواأ-1291()842.ابينسميخاتيلو".يحييلا-1591()983."راينس

صيغةأساسعلىالاستعمارهذاتحقيقولفضلون(،فلسطين)استعمارعن

الترييةبحكمواردفهوعليهمالتلموديالتأثيرأما.اليهوديةللقوميةدينية

الدينيالحنينبأنوالقولالتلمود.وعلماءالربانيينمنكونهمجانبإلى،والنشأة

التلمودلتحميليكفيلاالظاهرتعبيرهالدينيةصهيونيتهمفيوجدصهيونإلى

بتعابيرملآىالتوراةفيالقديمالعهدأسفارإن.الصهيونيةالتنشئةمسؤولية

يقومكانخاص،بنوعالآندلسفي،اليهوديالدينيوالشعر.الدينيالحنين

والتوقالحنينعنتتحدثالتيوالابتهالاتأ،دالألأاع()+أالأدعيةتلكعلى
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وقارزأسعد

ليسللتلمودالمباشرالتآثيربأنالقوليمكنلذا.النفسانيوالقلقالخلاصإلى

بعضفيوالقباليةالصوفيةالنزعاتكانتوربما.والتعيينا!تشافسهل

علماالتلمود،هوممامعينةنواحفيالصهيونيةإلاأقربالشرقيةأورولهأوساط

التلمود.فيالهخاديةالمصصالرمنوعقائدهاتعاليمهامنالكثيرتستمدأنها

فيرئيسياعاملايؤلفوالتلمود،إنكارهيصعبالصهيونيةفيالدينيفالتأثير

لليهود.الدينيالتكولن

الصهيونيةجذوربانالقولتخولنالاوالتأثيراتوالصلاتالروابطهذهلكن

والضعيف،الدينيالعنصربينالواضحالتمييزآقمنامتىإلاالتلمود،إلىتمتد

علىالهائلطغيانهفيوالقوميوالسياسيالعلمانيالعنصرذلكوليننسبياا

التلمود""وليدةهيالصهيونيةلأاإن:القائلينبقولوالمقصود.الهرتزليةالصهيونية

وماالشرقيةأورولهبلدانفياليهوديةالبيئةإن:التاليالنحوعلىفهمهيفبغي

لنموالحصبةالتريةكانتهناكاليهودحياةعلىالتلمودسيطرةعننعرفه

بعد.فيماالسياسيةللصهيونيةالجماهيرلةوالقاعدة،الصهيونيةالنزعات

سبيلفيالنطرلينالدعاةآولئكأنبتتاالتيهيالألمانيةالبيئةآنفكما

للقوميةالنظريينالدعاةكبارأننجد(،الإصلاحية)الحركةخالصةدينيةيهودية

بنوعوروسية،شرقيةأوروبيةبيئاتمنينحدرزنالعلمانيالتهؤدأواليهودية

اكاديمياتيرتادكانالذي،اليهوديالشباببأنننسىألاويجبخاص)1(.

عنوخرجالتقليدضدالعنيفةالثورةيشبهماأعلن،الشرقيةآورولهفيالتلمود

هذااستهوتالتيالعقائديةوالمذاهبفالأفكار.وسيطرتهمالربانيينطوق

الوضعيةهي:وتبئيهااعتناقهاعلىفأقبل،وتقاليدهبيئتهعلىالثائرالشباب

ئهأورفياليهوديالوجودأنكما.والإلحاديةوالاشتراكيةواللاأدرية

والإثنية.الثقافةإلىتعداهبل،فحسبالدينيالصعيدعلىيكنل!االشرقية

القرنمنوالتاسعالثامنالعقدينخلالحتى،الروسيةاليهوديةالبيئةلنأخذ

تلكفيوترعرعنشأ)67!)-3591(ا"لفينا"شمارلاالبارز،فالصهيوني.الفائت

حياتهسيرةوجمابالتلمود.الآعمىوتمسكهاالشديدبتعلقهاعرفتالتيالبيئة

.وصباهلطفولتهحياوصفانجدثائر"""شبابعنوانتحتبعدفيمانشرهاالتي

لى-.!حأ،1"ح"ه3كاأ-،،الاا!4ظ،+لأ!40+كه،،أ+"ح)آ215ولا+؟،س!الهـلأاأ44اعس!4أكه

!(+ص!.ل!.4وللأ.طهـ.؟3الأ+ص!."ه.ح،1!8.0.
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والصهيونيةالتلمود

وقائمةحد،آبعدإلىاليهوديةبالروحمشبعةالعناصر،ومتماسكةضيقةفالبيئة

ولقولو،مالهم.اليهودمخاوفتتخللهامثلما،اليهوديةالمصالحمنأساسصكللى

يلي:ماوصفهافيالفين

ذاتهعلىمنغلقعال!ا:عينيجماجداكبيرعالممنلهولاصغيرا،عالما"كان

،العضويالاستقلالمنبنوعداخلهفييتمتعذلكومعوالسدود،الحدودوراء

الصغيرةمدينتنامناليهوديغيرالنصفإن...بذاتهقائمعالمإنهأقولواكاد

علىدورأيالروحيةحياتيفييلعبولم،وجدانيفيضئيلحيزسوىيشغللم

غريباكانأنههنالكماجلله،الكراهيةأضمرتولاالمحبةلهاكنلم.الإطلاق

له.اكترثفلمعني،

ثغرةفتحتإذلدي،تحؤلإحداثفيالبادئةكانتالروسيةالتركيةوالحرب

العالمعن11،403!ء!(3ء،اح5)5،لمس!،االشخصيمعزلييفصلكانالذيالجدارفي

والتلمود،التوراةعلىتربيتالذيوأنا...الأوسعوواقعهالأرحبالروسي

"ا)2(....البلدةغيتوداخلالصغيرةاليهوديةوالشؤونالمشاغلخضمجماوغرقت

أورولهفياليهودوضععلىكبيرةدرجةإلىيصدقالحيالوصفهذاإن

الزمن،منقرنأرباعثلاثطيلةخاص،بنوعالقيصريةروسيهوجما،الشرقية

الوسطىالعصورحياةوراءهاخففتقدالغرييةأورولهفيخلالهااليهوديةكانت

"لفينا!الصهيونيعنهايتحدثالتيوالبيئة.التحديثمسيرةفيتشاركوأخذت

وهذهشيءالتلمودلكن.الصهيونيةبذورلغرسخصبةتريةوأمثالهاهيكانتا

النحوعلىالموضوعحسملناجازوربمااخر.شيءالتلمودبروحالمشبعةالبيئة

أساسياعنصراالتلمودكونحيثامن،بالصهيونيةالتلمودعلاقةإنالأتي:

،مباشرةعلاقةليستوروسيه،الشرقيةأورولهفياليهوديةالبيئةعناصرمن

خاص.بنوعفيهمعينةولتعاليمللتلموداليهودفهمكيفيةإلاترجعهيمابقدر

"ارفلالىإينسبحينيقولمايعرف"غوريونا!بن-الإسرائيليفالصهيوني

اليهوديةوالمصائرالشؤونتوجيهفيالرئيسيالدورذلكالمسيائي.االخلاص

المعروفة.الوجهاتنحو

2-انضر:

-3ح،ولطل!!له!محأ7اولل-لا!ص!ول4أولول"+آلالاع،لالأ(413"كاس!ثاصصا-س!7ص!حأولا!لماول!،!حاعأول

5391)،س!!ولااكه؟ام!أأ5+س!4+لما!لأهلاث!،اول"لأح5ا،(!ح،ول3.كال!7+لما!حس!3!،+لاس!ا،ل!س!*

3ه:؟!او)03.ص!س!3".7ة!++أ!س!عس!4!هعء،+ه!+أ.ك!.ص!4.
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وقررأسعد

آمورجملةمنهيتعلمواأناليهود؟إمكانكان:نقولأنللتلمودالإنصافومن

فالتلمود.نقيضطرفيعلىوإياهاتقفهيبل،بالصهيونيةل!اعلاقةلاأخرى

أبدابمستغربوليس.عديدةمراتالعبارةهذهتكرارمنولابد(،أوجه)حفال

اجلالنظرةالتلمودإلىتنظرآوروله--فيالقديمةاليهوديةالبيئةنجدأن

دراسةآنكماجدا.رفيعمقامفيبأمورهوالعالمالتلموددارسوتضع،واحترام

الثامنالقرنمنالثانيالنصفففي.الدينيةالفرلضةمنزلةالىوصلتالتلمود

،ونعرف.والطابعالمضمونتلموديأفقااليهودلدىالعقليالأفقنجدعشر

صغرهجماقامأ-0018()746مايمون""!اسولوموناليهوديالمفكرأنكيفمثلا،

فصرغ،الحيوانلقصصكتابعننقلهاالتيالرسومبعضعلىوالدهبإطلاع

التلموديفهممنإنربانيا،وتصبحالتلمودتدرسأنا.عليك:ابنهوجهفيالأب

شيء"!)3(.كليفهم

إفرازوفي،اليهوديةالشخصيةتكولنفيالبارزالدورلعبقدالتلمودكانواذا

اليهوديةالعناصرفإن،التقليديةاليهوديةالبيئاتلدىوالتضامنالتماسكذلك

فيتمثلأمرهابزماموأمسكتالصهيونيةالحركةمصائرتوجهآخذتالتن

شيءعلىيكنل!اإنالتلمود،عالمعنالواعيالابتعادمننوععلىنفسهالوقت

تلكنتجاهلأنالفادحالخطأومن.سلطانهعلىوتمردالتلمودضدالثورةمن

والإسرائيلي-الصهيونيتفصل-مثلماالحديثاليهوديالإنسانتفصلالتيالهوة

تمتدمنهمالكثيرينجذورإننعم،.الزوالإلىالصائرالتلموديالعالمذلكعن

الدوافعلكن،السحيقالماضيثنايافيالموغلةالتلموديةالبيئةتلكإلى

تلمودية،بواعثأودوافعهيالإسرائيليأوالصهيونيتحركالتيوالبواعث

وليدةأو،تلموديةغيرمعطياتونتاج.آخرىمصالرأيةمننابعةهيمابقدر

معينة.وحياتيةتاريخيةظروف

3-انظر:

أ*س!س!4!هيلا-.ول!ةا"!!ص!؟+-مس!،!ء!ك!2لاأ!4+3+أص!"،،ةولا؟لمةولوللا،43لأآهح،ا،

يلاس!40ول!س!75الار،+هآهالاأ!34*""هأح،،3س!س!ث!ح("!.+هح:ث!+(،س!*8هام4آه

4،3+41+هأ،ألالىاء4،)+ثه1099ا.92-

".غطين..سفرفي!."الضلوك..يدعوهمالتلمودأنهوالرلانيينمقامعنذكرهيجدرومما

ا(إن:بقولهالمكانةهذه3أبارونلأ!صالوالصاصراليهوديالمؤرخشرحوقد+أ،،ال!()!62

أنهمثلماالضلسي،والكاتباليهوديللنبيالحقيقياللفبمثابةكانالتلموديالرياني

+ه!!!،انطر:والمصاثب"ا.الصعوباتكلرغمملحوظةلرجةإلماالماليباستقلالهاحتفظ

!27-927.صر.السابقالمصدر
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والصهيونيةالتلمود

يرسمهاالتيوالصورة،التوراةفيمنهااكثرليستالتلمودفيالصهيونيةإن

العصرفي"اإسرائيل"أرضإلىتتحولأنبعد،فلسطينلحدودالربانيون

مقابلفي"أرميا!"نجدمثلما.القديمالعهدأسفارفيمثيلاتهاتجدالمسيائي،

وضعابيئاتهمختلففياليهوديالوضعاعتبارالىدعواالذينالربانيينأولئك

فيموجودفالتوسع.بفلسطينالحنينيةالصلاتتلكفيهتتحكملاوطبيعياسولا

لدىنشهدهمالكنجوهرها.فيدينيةوالبواعثالتلمود،غيروجماالتلمود

منمنبثابالضرورةليسالإسرائيليالسلوكخلالمنلناولتبدىالصهيونية

التلمودإلىشيءكلإرجاعلنايتيحاحتمالوجودرغم،وتعاليمهالتلمودأسفار

.إياهوتحميله

التالي:المثاللنأخذ

الصهيولنةعقائدمنأساسيةعقيدةوراءالصهيونيالتصورإن

وجودها-مقوماتأحدبللا!إسرائيللسياسةالرئيسيةالمرتكزات-وأحد

!"،إسرائيلفيبتوطينهاالمنفىفيالمنتشرةاليهوديةشمل.اجمعبمسألةيتعلق

إرجاعهيمكنالتصورهذا2،لماكا!أ،لال!دا)!ك!0،5بالصهيونيةلفةفيودعرف

يهوديةمصالروهناك.البابليللسبيبالنسبة3(34-ا27:حزقيال)سفرإلى

ونزحوافلسطينمنهاجرواالذينمن-ومعظمهماليهودبعودةالاعتقادأنترى

يدعلىالبابليالسبينهايةتوعثدإياهااليهوديةالمصالرلأن،إرادتهمبملءعنها

بابلمنرجعواالذيناليهودعددتعيينفيالدقةبهاوتستبد"،الفارسياكورلثى

الثانيالقرنمنذيشتدأخذ-نسمةألف42بوالكهنة"ازرولابل"زعامةتحت

تلكتشيركمام.ب.07سنةفيالثاليالهيكلخراببعدذروتهبلغحتىم،ق.

علىأيضايتنبأ975-763(صب،)هاسنهدرين)سفرفيالمشناإلىالمصالر

تبينولقد.فلسطينإلىإسرائيلبنيمنالعشرةالأسباطبعودةالريانيينلسان

موضوعفي،خررأيلهكانعقيبا"!2الرابيأنالثالثالقسممنالثانيالفصلفي

حدوثها.على4!أليعازر"االرابيكدبين!ا،العودةتلك

لدىالخصبمرتعهوجد(العودة)فكرةعلىالتشديدنب6القولفيضيرولا

تحولهامثلماالتلموديحويهاالتيالتصوراتهذهبعد.فيماالمسيائيةالتصورات

وفيرعددبهانادىمثلما،الكذبةالمسحاءمنطوللخضتبناهاوالتي"،""القبالة

ينمسبكماالأغيار.أوالأمميينبالصهيوني!ينالمعروفينالمسيحيينمن
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الكياناسترجاعبأنالقائلةالنطرة(.ميمونبن".موسىإلاالمحدثونالصهيونيون

المسيائي)4(.العصربمجيءالصلةوثيقأمرهوفلسطينفيلليهودالسياسي

المسحاءأحدظهورإثراليمنيهودإلىا"ميمونابنلاابهابعثالتيالرسالةففي

ذكرهاالتيالبراهينمنواحدابانالصهيونيونهؤلاءيقول.بينهمالكذبة

قوله:فيكاناليمنفيالمزعومالمسيافلفعلىالتدليلمعرضفي"ميمونابن"ا

نأكذلكونعلهـا.فلسطينفيالأولىللمرةيتمسوفالحقيقيالمسياظهورإن

الفصلعلىللتعليق"التوراةاتثنيةافيبذاتهفصلاخصصااميمونبن("موسى

الأسبام!عودةعنيتحدلتالذيالفصل-وهو(سنهدرين)سفرمنعشرالحادي

جعلأنهكماالأتي-.المسيائيالعالمفيفلسطينإلىإسرائيلبنيمنالعشرة

التيعقيدةعشرةالثلاثفيالأساسيةالعقائدإحدىالمسيابمجيءالإيمان

مجيئه"انتظرفإنيتأخرولو،المسيحبمجيءتاماإيماناأؤمنلأ"أناوضعها:

كلواعتبر38(.ص،السابقالمصدر"ا.الدينأسالى"ا:فارحيهلال)أنظر:

القوميالاسترجاعولينالمسيابمجيءالإيمانبينالزمنيةالصلةينكرمن

بالتوراةكافربمثابةصحتهاجمايشككآوفلسطينفياليهوديللشعب

.)ثا!عه+-!كاثة،33مم!(

العقيدةعنأهميةتقللا!اميمونبنلأ"موسىتفكيرجماأخرىناحيةوهناك

سيامةآوا"السميخا"مؤسسةاحياءإلىيدعوفهوذكرها.سبقالتيالإيمانية

القمعمنذعهدهاانقطعأنبعد)،ا!؟حأ+س!3(فلسطينفيالربانيينالقضاة

)السنهدرين(إنشاءيعتبربل،بذلكيكتفيولا.اليهوديللعصيانالروماني

إلىتؤديجوهريةمرحلةبالذاتفيهاويرى.التاليةالخطوةبمثابةالجديد

إلا-نظره-فييأتيأقيمكنهلافالمسثا.إسرائيلبنيلجمي!المسيائيةالعودة

السنهدرين..01أو؟(ح!(،،أ!)104!!!كاه!ا!بزالديني."المجمعإقامةبعده

)5(.فلسطينفي4ء؟ول!3()ولأع

فلسطين-إلىالأسباطبعودةوالخلاصالمستا-مجيءبالذاتالعقيدةهذهإن

الإصلاحيونفالدعاة،الإصلاحيةاليهوديةيدعلىالتشذيبمننوعاشهدت

التالية:المقالةالمتالسبيلعلىانظر4

كاى4!!لأ+س!!5!حس!ح!،-أوله+أ!لأس!54!ول4؟،س!أ"ءأ،اكهلأ،"*41+ه!ص!14)،اول)ولأ!5+4

+40لأ!!ول34ح3،ح34لأ،3،".33-15(؟+3،0!3033ءا5مم،سأ5ول4ه+،!ص!*53مك!:6591).

03.ص،نفسهالمصدر5-
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والصهيونيةالتلمود

القوميومضمون!امدلولهامنجزدوهابلبالمستا،الإيمانلعقيدةيتنكروالم

الصلواتكلمنالشملوجمعفلسطينإلاالعودةفكرةفحذفوا.الضيقالعنصريو

كاليشرا.هيرلث!4"زفيالريانيآنكيفرآيفابينما.اليهوديةوالليتورجيالآساسية

ولينجهة.منوالعودةالخلاصبينفربطعهدها،سابقإلىالفكرةتلكأرجع

ثانية.جهةمنالزراعيوالاستيطانيالاستعماريالنشاصا

العودةتصورأصبحبعد.في!اإسرائيلوقيامالصهيونيةالحركةظهورفمع

السياسيةالفلسفةجماالأساسيةالتصوراتمنفلسطينفيالعالميهودوتجميع

ا)6(.االعودةا.قانونفيمعروفهوكماوتجسد،فاسرائيلالصهيونيةمنلكل

لهاالصهيونيةيدعلىبعدفيصا!اتعلمنت..التيالمفاهيمبانتقدمممانستنتج

التلمود.جماصيغيابعضعلىالعثوريمكنمثلما.التوراةآشفارفيجذور

شهدتإنهابل،وحدهالتلمودعلىوقفاليستوالتصوراتالمفاهيمهذهلكن

.بالذاتالمسياتيةالفكرةدائرةوضمنالتلمودنطاقتارجالحال!ممتطورها

بالغذاء.ومدهاإنعاشهافيالتلمودفضلإنكارذلكيعنيولا

الصهيونيالمضمونعلىالإبقاءفيأيضادورهالعبتالتاريخيةفالظروف

فيولنا.والمعنويالأخلاقيمحتواهأعلىيطغىجعلتهبحيثالمسيائيةللفكرة

سنهدرين)سفرإليهينسباإذذلك.صحةعلىشاهدخيرأ!يوحنانا"الربانيقول

كالسيل،إسرائيلبنيعلىالمصائبتنهالا"حين:التاليالقول663(صأ،و8

-اليهودأذهانفيترتسمالمستاصورةإنأيا!.المسئامجيءانتظارعليهم

أمالهميعقدونبحيثوالشدائد،المحنإبان-غيرهمأذهانفيترتسممثلما

لكيداوودنسلمنيتحدرأنعليهيشترطونثممنقذلأا،31أو""بطل(على

.4.أعدائهممنوا"يحررهمأمانيهملهمولحققالنصر.إلىيقودهم

ا"الأشمونيين11لدىوعنصرياقومياطابعااتخذالمسيائيالأملهذالكن

محصورابقيقدفيهوالآخلاقيالرؤلويالعنصرنجدبينما،القديمالزمنفي

معتدلا)7(.صوفياطابعالديهمو)تخذوالآسينيين(،)الحسيديينمنفئةلدى

.""+ح6،3!ا4،م4أع*أ3،ا،أص!لأحءاههح4أثها":في".لويوتفكيبوتز.دةمانصرا-؟

لي:التالكراسانظر7-

-"ح07".3،لث!ثمعع2لا2!؟+-35ءلأءا+!أح!ص!414+4أ؟ولأ+الألا+حعح+هأ*ءأ،ه!4؟ال!/ألأحا

+04+هط:3191

592

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رروقأسعد

والتفسيراتالتلمود،في)اله!ادية(العناصربمساعدةف!ثراكثروتسيس

دخلإنهحتى(.حزقيال)سفرعنهايتحدلتالتيومآجوجيأجوجلحروبالمغالية

الآعور11عنمعينةعرييةتصوراتإلىبا"الإسرائيلياتا"يعرفماطرلقعن

هذهووجدتأولول(طحا3أ.)(3(الدجالالمسيحولاا(اليمنىالعين)أعور"الدجال

جلدمنصفحاتهاكانتالتيالتنبؤاتكتبفيالخصبمرتعهاالتصورات

هذهشهدتهالذيبالانتعاشالعربيالقارئلتذكيربناحاجةولاالبعير)8(.

النكسة،بخطورةالإحساسوانتشار)يونيو،حزلرانهزيمةأعقابفيالتصورات

بانالكثيرونفأدركذلك،بعدانحسرقدالمسيائيالمذهذابأنالعل!امع

الخواطر،فهدآت(!اليمنىمنبدلااليسرىالعين)أعورهوا"دايان"أموشيه

الجذي.عملهإلىكلينصرفلكيالمعركةصدمةمنيستفيقونالناسوبدآ

عليهيخشىباتانا.العدوأثار(!إزالةفيا"النكبة"ابعدلأاا"النكسةشعارإنحتى

المسبائية.برداءالتجلببمنالأحيانبعضفي

)وجودعلىجديدمنفنؤكد،الضروريالاستطرادهذابعدالتلمود،إلىنعود

كانتسواء(،الصهيونيةالعقائدلبعض،كذلكوتوراتية،تلموديةوآصولجذور

ا"الهخاديةأ"الأقسامآم)حا"حثه)!ي!(لأاالحلقية"االشرعيةالأقسامفيالجذوفتلك

بأنيعنيلاالتثيداهذلكنالتلمود.منثهءيم!ول(4حأوالقصصية)الروائية

القرنمنالأخيرالعقدخلالوقادتها،دعاتهابشخصالتفتتالصهيونية

جملةبهاالعالمعلىطلعتالتيالعقائدتلكمنهواقتبستالتلمودإلا،الماضي

التاريخي.الواقعإلىمنهالخيالإلاأقربهوالتصورهذامثلإنوتفصيلا،

اليهود،منالكثيريننفوسفيوفاعلامستمرابقيربانيتقليدهناك

المتوارثةالعناصرولعضاليهوديةالقوميةفكرةبينالتقاءهناكيوجدمثلما

تخلل!االآوروليةالقوميةالإيديولوجياتفإنغرو،ولاالتقليد.ذلكمجرىفي

ثاأوالعلمانيثوبيافيدخلتهاالتيوالرل!اليةالمسيائيةالعناصرمنأبدا

التالي:الصصدرإلىالموضوعهذاجمماالتوسعشاءلمنالرحوعيمكن8-

ل!-.ول!77ا+ص!أه.!طهأ،!+أ،+ه+ه"!مكلهـح،اس!أ"ح،أ،3ح،،أ،س!)ح3ح+!لاهححس!3

*ح133+!ز4لاس!3ثاهلا3حا!؟)،أ،!م4س!3ه،+!ل!س!334.

عهدفيوالإسراتيلباتوالشيعةالعربية)السيادةةعنوانتحتالعرييةإكالكتابترجموقد

)مكتبةإبراهيمزكيومحمدحسن،إبراهيمحسنالدكتورالمترجصالما:عليهوعفقآمية.2،بني

6591(.الفاهرة،المصرلة!النهضة
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لصهيونيةواالتلمود

الصهيونيالتفكيرإلىبدورهـاالتصوراتهذهدخلت!إذاالمعلمنة.صيغتها

فينتحمسلئ!لأوالحذرالحرصينبغي،واستجابةصدىلاقتثم،الهرتزلي

التلمود)*(.إلىنسبتهاكلها

عنالدفاعموقفاتخاذتريدلاالدراسةهذهآنهولهالتنبهيجدرومما

إلاا"ننظرالعربنحنتجعلناالتيالحالاتتلكفيإلا،ساحتهتبرئةآوالتلمود

القسمفيحاولنافقد-،الإنجليزيالتعبيريقول-كصا"االغابةفتفوتناالأشجار

وليئاتظروفمنالمستعارةالنماذجبعضتقديمالدراسةهذهمنالأول

بأنقلناإذاسرانذيعولاللتلمود.التاطثىالفه!امزالقنبينلكي،معينةتاريخية

البحثبانبإلىبه،والتعريفالتلمودإلىالتعرفكانالدراسةهذهمن)الغرض

الصهيونيةالهمجيةنسبةآما(.وأقوالهتعاليمهفيالصهيونيةالمضامينعن

المسيحيينالأطفاللدماليهوديالاستنزافمسؤوليةوتحميلهالتلمود.إلى

منفهيالراتجة،الكتاباتبعضفيالشائعةالأمورمنذلكوغيرالأبرياء.

مغزىإدراكعنتقصئرأنهامثلما.الدراسةهذهفيهاتشصاركلاالتيالصمصائل

يعرفمافيالمرصودةالتعاليممستنبتهو)التلمودبانالشاتعالرآي

التيالنتائجإحدىفإن،تقدمماعلىوعلاوةا؟(.صهيونحكماءابروتوكولاتبا

هذهأن:التاليةهيالتامةالمسؤوليةبروحاستخلاصهاالقارئعلىنتمنى

تؤذقي،متخيلواقعمنالمستمدةومقوماتهابعناصرها،الصهيونيةإلاالنظرة

اليهودفي)التضامناسمهشيءهناكنعم،.الصميمفيوالعينيالحقيقيموقفنا

لث!(3140ولك!أل!ءأث!ء!عولهح)3(العالمليهودتمثيلي)مؤتمروهناك(.العالمفي

المؤتمرهذارئاسةبينخلتلمدةيجمعكانالذيغولدهـان""ناحوميرآسه

اسمهشيءوجودعنالحديثأما(.العالميةالصهيونية)المنظمةورتاسة

(.دبنة:عنوانتحتالإنجليزلةإلىترجمتتمأصلابالإيطاليةصدرتدراسةهفاك)*(-

موضوعكثيوتبحثالعشرلن،القرنثبالحديثةالمسيائيةالطقوستتفاولوهيئ.(.المستعبدين

صمنإنصا،أعلاهالمذكورةالمسصئلفيالتوسعم!البافادتثربما.والثورةالدينبيزالقفاعل

انظر:.يهوديةصكليربيفات

-7أأقهأ5أ!!شس!أ+!طس!؟+-أ!ا)س!"5+هآهح؟،ح!"ه4ء33ول3ألا4لأآهلأ!(+س!40

س!لأثه5+!أأحالاح3،(س!!ه،+م!هك!ه3.+8067.ل!*ع!6591:353.

عن:"اكوهنننورط(4لراسةإلىأيضاالرجوعلمكن

6)+".ح،أر،3!لاع،5ص!"أأياأ+ولعا""+الا12-الآلفيالعصرأ
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صهيونحكصاءتضمالحكومةهذهوأن"ا،العالمفيالخفيةاليهوديةا(الحكومة

هذا-الشهيرة()البروتوكولاتصورةعلىالسرلةمقرراتهموضعواالذين

والمعلنةوالحقيقيةالفعليةنواياهاوعن.الصهيونيةجوهرعنيبعدفاالحديث

التلئهيوالقضيةجوهرعنالابتعادنرلدفلماذا.العربيوالعالمفلسطينبصدد

منمقصودغيرتنضملعلىالتعميميالموقفهذاينطويآلا؟التمييعبقشور

المسؤولية؟

)التضامن(وهوبسلاحههـا،فعليناآنجمع،العالميهودمحاربةنرلدكناإذا

حقوقناعلىوللتوكيدومستقبلنا،أنفسناعنللدفاع()البذلفيوالتفاني

يقفلااليهوديوالنفوذالمالقوةبأنهناالقوللنفسيوأجيز.المغتصبة

خيرعلىاللازمموضعهفيإنفاقهجرىمتىالمتوافرالعربيالمالسوىبوجهها

واكمله.وجه

منفهوالتلمودا"حسبعلى"اليهوديأو"!.التلمودياليهودي11عنحديثناأما

،التلمودياليهوديليسهوعدوناإنفتيلا.تجديلنوالتيالتافهةالأمور

يزلدمامنذيعلنفتئماوالذيآرضنا،فيالطامعالصهيونيذلكهومابقدر

بلادنابشأنالاستعماريةوأهدافهالتوسعيةنواياهعنالقرنأرباعثلاثةعلى

منوالتهربالمسؤوليةمنللتنصلالسبكأهونننشدمازلنانحنبينما.وأوطاننا

تتفتقفتارة.متربصوعدوغاشمةأطماعبوجهالوقوفيتطلبهالذيالثمندفع

نأفيو!كلريب(عجيب)تحالفعلىيقوم(رهيب)مثلثوجودعنلديناالحيلة

يتملكناوطوراا،اوالشيوعية،والماسونية،العالميةاليهودية11:ثالوثبينمعاواحد

والجهنمي.السريالمخططهذافي"."الشيوعيةاسهـازبخفنتحاشىالحياء

والواقعالفعلفيعليههيكماالأمورإلىننظرلكيبعدالوقتيحنآلم

توجيهإن؟الخيالنسجلنايصورهاكماأو،تكونأننتمناهاكمالا،والحقيقة

لا،؟وقوميوطنيواجبهوالأمورتلكمثلإلىوالمسؤولالبتاءالنقد

للبناءموجهاالنقديكونأنشرط،أخرىمسؤوليةآيةتدانييالامسؤوليةبل

عالمنابرؤلاالسقيموالتلذذالهدملذةمنتابعاوليس،سليمةألسسعلى

النفولسفيمعينةغاياتعنالصادرالنقدآماناظرلنا.آمامينهارالمتصدع

واحد،رحممنتوأمانواليساراليمينبأنوالقائلونبه.لناشأنفلاالشامتة

موقفهملههـافليكن.موقفهودقفوناليمينعلىيعطفونالذينمنحتماهم
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بهدفمتواصلةضرباتفيأسماعنايطرقواألآشرط،يشاؤونالذياليميني

اكتشافهاشرفوحدهملهمفأتيحمغزاهاعفاخفي.احقيقةا"علىإيقاظنا

بتلابيبها.والإمساك

نغاليولاوالأخير.الأولالرائدهيعداها-شيء-ولاالقوميةالمصلحةإن

كثيرعنالإقلاعإليناتتطلبالقوميةمصلحتناإنبقولفا:الدراسةهذهنختتمإذ

تحاربنالافالصهيونية.الخيالمنالمستنبطةوالتركيبات،السخيفالشططمن

وتجسيدهاالصهيونيةمحاربةإلاعليناوماالنحر،إلىالمرتدالسلاحبهذا

القوميةالمصلحةضوءجمانختارهالذيالسلاحولذلكبسلاحيهما،الإسرائيلي

فالقنابلا،االطائرة""الصحونلاصطيادبالتربصالتلهيدون،التاريخيوالواقع

الطاتراتمنبل.الطائرةالصحونلدنمنومدنناقراناعلىتنزللاوالنابالم

تعدىماوكل،رجعةغيرإلىسمائنامنوطردهاإسقاطهاينبغيالتيوالقاذفات

مضيعة.منبعدهاماوالجهدللوقتومضيعة.وسفسطةهراءفهوذلك
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البحث4درمصا

"4البرىو"صراخالمرصود""الكنزتتايعالتىالعربيةالكتبأ-

ملاحظة:

ترجمةمنالتلمودعنلدفياماتقتبسأدناءالقاثمةفيالمدرجةالكتبمعظمإن

"".التلمودياليهودي"ا:بعنوانروهلنغ"أوغست"االدكتورلكراس".اللهنصرلأ"يوسفالدكتور

تحتتندرجلكنهاالمرصودا"""الكنزمنمباشرةتستقيلاكتبأسصاءالفائمةتحويوسوف

مانلاحظأنلناينبغيمثلما.والموقفالنظرةتشابهاوالفكرلةالقرابةبحكمالفئةحذه

الكنز11عننقلاالتلمود،عنتحدثتالتيالعرييةالكتبمناكبرالقسمإنيلي:

اليهود!إلىالموجهةالتهمةعنوتحدثت.الدماستنزافقصصأيضتاوردتالمرصود""،

أنهوذكرءيجدرومما.التهمةهذهولينالتلمودتعاليمبينمباشرةصلةأيةإظهاردون

التلمودعنفيهاالواردةالأقوالبإتبعيقضيالمعنيةالكتبعليهجرتالذيالأسلوب

."ترجعالتيصهيونحكماءبروتوكولاتعنمفصلبحديثآسفارهمنالمختارةأث

التلمود"..إلىالأصليةجذورهـا

الاتحاد.)دار"المسيحيةعلىالمستمرةوحربهاالعالميةاليهودية14إيليا:،الروسآبوا-

التالية:وينالعفيتضمنالكبي!االقطعمنص،5!2ا،و64بيروت

/ليهودةلدى/لمكتو3/لدمسر.-

الشر!.مني/لتلمودية/لذبائح-

د!شق.فيالكبوشيالر/هبتومالملأبيذبحونالبهود"-

.توما""لريلملبادمخا/مارةإبراهيمذبح-

/لفربةفيالتلمودية""/لذبائح-

،6-9،لم،.ر/نظرص.صنوانو/ليهوديةؤ/لصهيونية-

العرلي.الوعي)مكتبةتحليليةدراسة3"،والتلمودا"إسرائيل:خليلإبراهيمأحمد،2-

التلمود...من"انماذج.الثانيالبابانظر:الكبي!،.القفعمنص،6791،184،القاهرة
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العربي،الوعي)مكتبة2،القديمةالعصور:الأجيالفتنة)"إسرائيل:خليلإبراهيمأحمد،3-

ا-54.916ص:مية"ا،السصا(العنصريةانظر:الكبي!،.القطعمنص،271،او96الفاهرة،

الفاهرة،،القلم)دار.ا،والمسيحيةالإسلامعلئال!الميةاليهوديةا"خطر:اللهعبد،التل4-

الدماءز(أءكلو..التلمودا)عنالس!ادلمرالقصلانظر:الكبير.الحجممنص،045د!91(25،ط

.)50-د!9:ص11البشرلةا

الأصولعلىأضواءاالفرولديالفكروالصهيونياليهوديالتراث11:صبريد.،جرجس5-

كبير،.حجمص،0791،384،الفأهرة،الكتب)عالما،فرويداسجمندلفكرالصهيونية

.8-501ة:ص!،التلمودا-)4الظاهرالتراثانظر:

مراجعة(،وتعليقوشرح)تحقيق."التلموديةالبشرلةالذبائح"ا:العاطيعبد،جلال6-

الآولالجزءبالضبطهووالكتاب6291(الفاهرة.،قوميةكتب)سلسلةسرورالرحيمعبد

"ا.البرياصراخمن

ومزاعمهاطبيعتهاالبشرلةعلىالكبيروخطرهالميةالص3(الصهيونيةسليصان:،حاتم7-

اليقظة)دارالعال!ا"،علىالسيطرةفيوآحلامهاالعربيالوطنفيالتوسعيةومطامعها

الكبير(.القطعمن،صاو07918.،دمشقوالنشر،والترجمةللتأليفالعربية

2-54.و:صانظر

جرلدةفينشرتمقالات)مجموعة"الصهيونيةفلسفة""حول:يوسفكمالد..الحاج8-

.6791،بيروت(،6791)اكتوب!،/الأولتشرلنا2لىإ)آغسطس(،ب23منا"لحياةا"ا

التلمود(".اواقع95-64:صانض!إ

)بيروت،لليهودأ"،القوميالوطنأوسليمانهيكل:الحقسبيل""في:يوسفالحاخ،9-

88-39.ص:انظر3491(،

انظر:(،بيروتادقالصاار)د14اليهودا(هؤلاء:لمهديامحمد،الشيرازيالسيني-15

.24-33:ص،التلمود

كهديةصدر)الكراس3االيهوديةوالمطامعاليهودحقيقة33نمر:محمدالشيخ،الخطيبا-ا

القطعمنصفحة69171(،و)يوليو(تموز53،العدد،الإسلاميالوعيلمجلةملحقة

4.ا-وا:صانطرالصغير،

)الاتحاد12والاستعمارالصهيونيةمؤامراتبين"لأفلسطين:صبريحسند.،الخوليا-7

الفاهرة،والنشر،للطباعةالتحريردارمؤسس!ةعنصدر،العربالعماللنقاباتالدولي

38-04(.ةص511"ا،الملحق)انظرتارلخبدون

.القاهرة.العرييال!اتب)دارالاستعصار"ا،مراحلاعلىالصهيونية43:فتحي،الرمليا-3

ا(.و68،الثانيةالطبعة،5691أولىطبعة

يلي:ماانظر

51-62.ص:التلمود.ا،إلىالتوراةامن-
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.63-67:ص،3.ليهوديةوااليهود"ا-

96-73.ص:".الدماجرائم-

اللغةعن)ترجمهالتلمود""قواعدفيالمرصودالكنز11)أ(:أوغستالدكتورروهلنج،14-

مع،الثانيةالطبعة)ب(.918ومصر..المعارفمطبعة،اللهنصريوسفالدكتورالفرنسية

تحتصدرت،الثاللةالطبعة)ج(.او68،بيروتفيصدرتالزرقا.مصطفىللشيخمقدمة

فلسطين)مؤلسسة.اللهنصرعزتمحمدد.لهاقدمالتلمود..،حسبعلىا)اليهودقيعنوان

0791(.،بيروت،والترجمةللتأليف

المقدسة:الكتبخلالمن،اليهوديةالنفسية"؟دفائنعلي:محمدالشيخ،الزعبي15-

.-122143ص:انظر(.6891)بيروت،2،اوالواقعوالتارلخ،والقرأنوالإنجيلالتوراة

المصرلة،النهضةمكتبة،ثانية)طبعةا-اليهودية،الأديان"امقارنةأحمد:د.،شلبيا-6

"..اليهوديالفكر..مصالرعنالرابعالفصلراجعل!91(،7الفاهرة،

"التلمود"".24-027:و:ص

للطباعة،النصر)دار44،المقدسإسراثيلكتاب".التلمود:المنعمعبد،شميسا-7

6791(.،القاهرة

عصرمنذتحليليةدراسة.التاريخموكبفياليهود01:الرحمنعبد."صابر،طعميةا-8

العقيدةهوسمنا"مثالانظر:9691(..م.ع.ج.الحديثةالقاهرة)مكتبةالأنبياء""،أبي

61.16!وص:التلمود،عن-دراسةالدينية

ثانية.)طبعةالتلمودا".وتعالي!اصهيونحكماءا!بروتوكولات:شوقيالناصر،عبدا-ة

97-32.ص:،الشيطانيةوتصاليمهالتلموديلي:ماانظرتارلخ(.بدون.القاهرة،التعاوندار

33-93.ص:التلمود،تعاليممن

الحديثة.القاهرة)مكتبةالميعاد."،وأرضالعالميةالصهيونية11:إمامعلي،عطيةا-9

.ا-15912ص:-والغاماراه،-المشفاهالتلمودانظر:ا(.و63،أولىصبعة

المصرية.النهضة)دار..،إسرائيلاكرها.لهذا:ساميأمينالمقدم،الغمراوفي02-

38-65.ص:-ا.التلمود".،الثانيالفصلانظر:649)(.الفاهرة.،أولىطبعة

كاملة،أجزاءثلاثة..،التلموديةوالذبائحالحرلةبوقفيالبري..صراخ:حبيب،!ارس21-

18(.إو-مصر،الجامعة)المطبعة

السياسةفيناضجاالمرءيعذالا3""،الصهيونيةالتعاليملا(همجيةحنا:بولسمسعد،22-

الثانيةالطبعة.389)متالأولىللمرةصدر"ا.الصهيونيةالقضية:يدرسل!ا!االكتابةآو

.9691،بيروت،الإسلاميالمكتبمنشوراتفي

تاريخ،بدون،القاهرة.أولىطبعة""،وإسرائيل2"المسيحية:زخاريبشرى.ميخائيل23-

15-38.ص:التلمود،انظر:(.الوسطالحجممنصقحة)69
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القصاعيةالرضيةالصحيفةآو،المكتومالدما.سرالمتنصر:الحاخامتافيطوس،24-

225-ص:ا،االبريصراغ-ا!ارسانظر986)(.،بيروت)طبعا،االعبرانيةالديانةامانهدفي

عامإلىنسخياتارلخيرجعالدراسةمؤلفحوزةفيالتيالمصورةوالمخطوطة263،

8918.

أجزاء،أربعةعليهمايتوزعمجلدينفي3"،صهيونحكماءابرثتوكولاتا:عجاجنولهض.25-

ا-3.922و:ص.الثانيالمجلدمنالرابعالجزءانظر6791(.)بيروت.

عامة4عربيةومصادركتب-ب

كنوز)سلسلة،4أخرىررل!صاتلاليهوديالنفرللةابنعلى."الرد:الأندلسيحزمابن26-

.)069.هرةالض.العرولةدار،عباسإحسانالدكتورتحقيق(العرب

اليهود"،إفحامفيالمجهود"ابذل(:)المغربييحيىبنالسموءل،عباسابن27-

ت(.د..القاهرة،الجديدةالف!الة)مطبعة،الشاميأحمدمحمد:ونشرهلهقدم

عليه:وعفقالتركيةعنترجمةا،االماسونيةأسراراا:رفعتجوادالجنرال،أتلخان28-

.اط376!كركوكالقابلي.أميزمحمدوسليمانالواعظرضاالديننور

01،وآهدافهاالماسونيةحقيقة،السرطانهذاا"أوقفوا:الدينسيفد..البستاني92-

9591(..دمشقوالنشر،رالترجمةللتاليفالعربيةالنهضة)دار

ترجمة)أولا.صهيونءحكصبروتوكولات،اليهوديلخطرا11:خليفةمحمد،تلحوق03-

5191،القاهرةالعرلي،الكتابدارمصبعة(،العالمفيكتاب-أخطركاملةأمينةعريية

ت(.د.،بيروت،الرابعة)الطبعة

عربيةدراسات""،اليهوديةدةالعبفيالإسلامية"(الفأثيرات:لمصالممحمدد.،الجرح31-

6591(.،القاهرة،العرولةدار)مكتبة،-اسامية

("،المسيحيةعلىاليهود".مؤامرة:الحوريإميلحرب،32-

4791(.،بيروتةللملايينالعلم)دار

قسمطلبةعلىهاألفمحااضرات("،العبريالأدبمن"2فؤادةالدكتورعلي،حسنين33-

6391(.،القاهرة،الرسالة)مطبعة6291/6391واللغولةالأدبيةالدراسصات

ألفاهامحاضراتا.،تشرلدهحتىالإسرائيلي."المجتمعفؤاد:الدكتور.عليحسنين64ب

6591/669)،العاليةالعرليةالدراساتمعهدفيالفلسطينيةالدرالم!اتقسمطلبةعلى

ا(.و66،القاهرة،الرسالة)مطبعة

.اليومحتىتشرلدهمنذالإسرائيليالمجتمعفؤاد:الدكتورعلي،حسنين؟3-

6791(.الفإهرة،الرلمصالة،مطبعة669)/6791،،العربيةوالدراساتالبحوت)معهد

والدراسصتالبحوث)معهد2،اوالمسيحيةاليهودية11:فؤادالدكتورعلي،حسنين36-

.()-12537:صالتلمود!عن)انطر.!689هرة.الف(العربية
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العربي،ال!اتب)دارالهيروصحليفية..،".التوراةفؤاد:الدكتورعلي،حستين37-

قارلخ(.بدون.القاهرة

5491(..بيروت،النجمة)مطابعوو!ائعه.ا،!اهيته:ا"إسرائيل:حناخباز،38-

الثقافية،المكتبةسلسلة)،الأندلسفياليهود13بحر:محمدد.المجيد.عبد93-

ا.و07الفاهرة،،العربيالكاتبدار237(،عدد

"االإنجليزيالاحتلالمنوموقفهاالمصريةالص!فة01لمصامي:الدكتورعزلز،04-

6891.،القاهرة،العربيال!اتبدارم(،.ع.ج،الثفافةوزارة)منشورات

11،وا1864/14:سوريةولايةفينيةالعثصالإدارة11محمد:العزلزعبدعوض،4-ا

الكرلم،عبدعزتأحمدالدكتورتقديم(،الحديثالعربيال!ارلخ)مكتبة

.9691بمصر،الص!ارفدار

-د!187..01841عشرالتاسعالقرنفي."سورلةالكرلم؟عبدالدكتور،غرايبة42-

الدرال!صتمعهدفيوالجغرافيةالتاريخيةالدراساتقسمطلبةآلقاهـعلىمحاضرات

6291(.الفاهرة،.الجيل)داروا،6191/62العربية

مصرفيالصهيونيةوالحركةاليهود11احمد:كف،وأبومحمد،أحمد،غنيم43-

وا(.96،القاهرة921،العدد،الهلالكتاب.الدينب!اءأحمدتقديم798)-479111،

الدراسات)معهداليهودقي"،الدينفيالصهيونيةأصول11:راجيإسصاعيلد.،الفاروقيكهـ-

6491.،القاهرةاالعربيالبيانلجنةمطبعة6391/6491(.العاليةالعربية

ألقاهامحاضراتا،اليهودقياالدينفيالمعاصرةلمللااراجيئ:إسماعيلد.،الفاروقي45-

ا(.و68الفأهرة،الجبلاو!ا،)مطبعة.فلسطينقسمالعريية،والدراساتالبحوثمعهدفي

ترجمها"،أميةبفيعهدفيوالإسرائيلياتوالشيعةالعربية!"السيادة.:ج،فلوتنفان46-

)مكتبة.إبراهيمزكيومحمدحسنإبراهيمحسنالدكتورعليهوعفقالفرنسيةعن

6591(.،القاهرةالمصردة.النهضة

الغرلزةلتحليلالتوراةعنمقتبسةتاريخية)قصةا.االصهيونية.امفابت:توفيقاقربان47-

5391.،بيروت،الثانيةالطبعةالعصور(،آقدممنالموروثةالصهيونية

سلسلة:منالأولالكتاب"".المبري."الشعر:محمدمحمدالدكتورالقصاصر.48-

ت(.د.الفاهرة.المصرلة،الأنجلو)مكتبةالسصامية..،الادابفيالشعر31

علىألفاصا)مصاضرات"..القديمالعهدفيالقرلخية3"الكتبمراد:الدكتور.كامل4-و

الفنيةالمطبعة(.العربيةوالدراساتالبحوتمعهدفيالفلسطينيةالدرال!اتقسمطلبة

.6891،الفاهرة.الحديثة

بقلم".اليهودفظائععنتارلخيةاتمستند:إسرائيلما!إذا"ا:أنطوانالخوري،يمين05-

3291(..بيروتالدبور،)مطبعة،يمينأنطوانالخوريتعرلبتارو.وبانجيرومالأخولن
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سياسية،كقبسلسلةفيصدرتأخرىطبعة.ا،يحكمعند!اإسرائيل..شعب51-

5791(.مصر،للطباعةالفاهرة)دار،الثلاثونبالكت

:الأبحاثمركزمكتبةفيالميكروفيلمعلىمصورةكتب

اليهودومطامعالصهيونية)المسألة00.وحديثاقديماالصهيونية..الروحزفيق:جبورا52-

2391.،القاهرة.المحروسةجريدة(اليومإلىوالعصورالأزمنةأقدممنفلسطينفي

وأهميتهااوغرضهافاربخها:الصهيونية(1:الخورينجيبتصار،33-

1191.حيف،.الكرملمطبعة(،اليهوديةالأنسيكلوبيدباعن)ملخصص

العربية4باللغةيهوديةمصادر-ج

2491(.،القاهرة،النظام)مطبعة".،اليهوديالصالميقظة03:ليفيإيليعسل،أبو54-

اليهودية:الو!الةكلمة".،المقدسةالإسلاميةوالأماكنالصهيونية21:!اييمأرلوزوروف،ذ-5

)نوفمبر،الثانيتشرلنا8.بالقدسالو!الةدارفيالسياسيالمكتبمديرألقاهـأخطبة

(.بيروت،الأبحاثمركزفي)ميكروفيلم(.صفحات)31917،

../للاسرائيليينالشخصيةالأحوالفيالشرعيةالأحكام"كتاب:مر!اي،شمعونبنل!5-

129)(.الفاهرة،وروزنتال،كوهين)مطبعةواحد،مجلدفيجز!ن

عليهموعطفهملهمالشعوباحترامفياليهودحقوقعن"ادفاع:إسحقمشيل،ستون57-

الكرلم(،القرأنمنياتب2مؤلد)دفاع""،بفلسطينالتوطنفيوحقوقهم

الفلسصينيا،البرلمانيالمؤتمرعلوبه،عليمحمدإلىمفتوحخضاب

2891(.،الإسكندرية،الدينصلاح)مطبعة

الخواجهالوجيهالثريلفقةعلى)طبع..،الدينأسصاسإكتاب:هلالالدكتور،فارحي38-

(.وا27،القاهرة،حامضحزقيليوسفامصبعة،نكامولىإيزاك

ا(.و02مصر،،التوفيق)مطبعة"لأ،اليهودية3مراد:فرج.95-

1191.،القاهرة.الأولىالطبعة.الأولالقسماليهود"،أسرار"كتاب:نسيم،مقول03-

3،االيهوديالفكرا"فيالبرلطانية(:للامبراطوريةا!بر)الحاخام..جالدكتور،هرتس)6-

امجلتياا)داربلوز،ألفرلدالدكتورالعربيةإلىنقله،هرتسالحاخاموتنسيقهبجمعهعني

ت(.د..هرةالفوالنشر،للطبع

الجنة""،ومصنفاتهحإته:ميمونبن.موسىذؤلب(:)أبوإسرائيلد..شلفنسون62-

3691(.القاحرة،والنشر،والترجمةالتأليف

لم!افحةالإسرائيليةالرابطةابيانا:الصهيونيةلمكافحةالإسراتيليةالرالطة63-

صفحة.ا4791،6الفاهرة.،الشبكشي)مطبعة""،الصهيونية
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افىجنبية4باللغاتالصادرةالكتبد-

/-كهـلملم؟ع3،ه!لا33جكه..(ي/3عءمم!3الململمء."لمءكا!لميم،ول"لم،2+4كاح،ك!حييلمءحح!!ع+!55!!،

كا!،كا!ا؟!3؟يملميم؟لمعلملم3هول+44لم*ء؟)،ع*لط!ه33حم،/،69.

2-كهـ3لالإ3-اع،كهـر.(مم!،،ع.4!1...!(علمكاز.ه+أ+ي/لمعي!علم"4.!ء!)لم،"لم!3ع!علمكا.لم،5.!

.+لماهحح340ء،لملمهح،لم+.حلم،ء3لم.لم..وللءي!لم+دأ""+يي/ح3لمكهألمء+.+،("حيي"3أ"4ع

+مماأل!اع!3أ)3ء!عدي،/1969.

3-?!!ماح"طع5:("3عك!!!عءالمعلمهء14،ل!ك!.)يي،لم3ىلملمكه.77335لم5عا+3+ى؟في.كم

ك!3،،"اليا.ع5ع!كا+4ط.!ع4لم-لم.،ء!لاح،،."لملمء+.طء*ي!5ثم:لى،63).

4?ءكاىى،4ءأل!ا..34(!.يهم"+ي!2يم3ع،لميم4+"يملمععل/ل!"ء.)إولكهلم.ح4لم1،ءكالم10اكهىء.،

حلأءه3؟"لم/1389(كهح"هحءح!!+!55ك!3"!؟لم95"ءوللثاه33ك!،/69و).

3كاىءيي؟عكاصلمع3،!عغكاييمكال.:(يلم3ع!لمه!ملمىوللءي!.ييي))حءهلو3.!يلمألى759،ل!الملمأ5*

لمه4ييع3إ+ءحعيم؟3عر7ءح!يم3ء"علمهجيم3،3،ءحهء+عحم!ههك!5،،01،كاءيي!.!*/ل!

ك!353،لم69)7.

6-ء!5؟3،/3،ع!لال!ا.لملم:*،ك!..ءيهمىأ+)د،34،4لماكالمالأعلمىييلملمع4!لمع!لمييا.ع

ح5لألمء3/اعل!ك!3،ءيم?لم.لملمكم..،،ييلم3ع34ى؟ك!؟+ءلمععله/57!"ء33"؟(؟ه+،،(م!+لم5+..

لى4619،!3ءع+.لمى!كااإ9+لملم.لملمرعلمهلم3ء!علم!لم*.علمرلمكا4.عكهكاوع3.،إلم،/969.

7-4!ء3+،?7لم.:(ييلم3!يهـ+حعج*لمء!غفيلمول3ع!+كا4"لمعهي!4ع+3ءللم7)،لىكالمي!!.

مر/300(يلملمج4./9لى6،طه1/45+).
8-!ء35،لم،ء3ءلمل!..كهـ(ددل!،.؟ك!لمء،،"!علم".ء؟5/4كم.يلمهلم+لمهيلملمءعل+/ل!ا،75كهلم.لم.لملم:

4+ح.ع+لم3يهميع،75لم.لملم-لملمح33لمء.+3!ى..لململمعآلم،3لمقيء7حع+لمول.!دع،42+.41!ء3لم؟.

7،4يمع+ىلم!3"4ء5"لم؟!يهم./669،،هحلم7،،لملم؟!ى+ى؟ءل!فىغ؟لم33!عكهكه،لمكمى4ي/3ءءللميادجي!لم

"ول!لمءح.ألمه،لم3هك!لم3ء.كهـلمهيي3!ء.40،ع*ل!لمه33حماا"م!لملم4هييلم،"!؟4ءلمعء/لملماء..

9كاىكهـ*علم(!يي.كو!،ع،لمثم.،+ءي!ى/3ه!لىع"3ءح.!ه؟*.لم57.مع2):كل43،عحع!لملمهءلمط!.!"

ءنمإط44*"3ه؟لماالمالم?لمطلملمع!3كامهعى،ىأ!/،!؟،،303كلا؟المع3+ىلم7ة+،

!م421هالم..لى229).

/-ه!ع5ء73؟دلم،!..،ه4343!7كله+3؟لم53؟حولدء4،+د؟)"("3ع3ء!لمء+ي!ع/ي!5لم

ء3"؟ط+،هلم*ه.34/كاهـص3).

//!كاء.لمح!إ؟ء"حثهم.4+ثم.،ءولثم:)كهللء!كا!،.،/4لم53ة5ع؟3علم"ف!كاعلمكا!3!الميرءدول4ييع

+ع؟3ةأ!"حي+د!ا5+7.ك!لم35عحيلم+لمء3،ل!(لمي!.!حالمع3ءدم3"لم!كاع3لم+.،/329).

لم2كاى.لم4ع3يعع،4ى"علم:(ل!عري!اد؟يلم!5لهلم-.!؟لم.ك!ىلم+كلاجلمه،+يي/لم35،لمء!ك!ءكاىلم

!ع3كلههءي"لمأإ.دع)"يم*35ه!يمء،)ء+؟ع+!ر!كاه!.،لمييلم35ول!"هي!لم5عي+ع!ل4علمدكه"هالم،

.!مل!(هييلمكهـلمه،،"ع3.كاع3؟عا/!اعهح"،مم3ء"علمأء*كله،ع*لمل!ء3ح!3../!ر/)8.

/،-!هلم"ح،كههلءعييلم..كاد/1ء3علم4+ى!لملمع"*+ءألم)كهكهـولم*ل!3يىلملم.ءه.لهه(يلم3ىعلم،4ي!لم4

ي!؟عه3ع!مالم31(لى9ثر31"لم؟053ع!+ه!عحكل،المع-لم،3عل!.لل؟03ءى+3لأكا

كهحيي/+ع.4ع3يياكار+،ا!يز+ءيي)،!+ء+23ع33/ء"،!عغلم.+ول.؟كمع*:/29)7.
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لى4كاىهك!!ع،3ولىكا!ءكابميم52؟لم،:335(يملم7/لمعل!ا53لم4حممهلمءلملمحى"ءفىلم4!لما،لملململع

7لمء.لم50ءه،،/3ه3ىلافى.ولزي/ى4هلمء*لمهكل"ء3لم!ع،ء(علمع53/**ع"/ا3.لمه+ء3ي+كم"

ط5/!+ه4../59)7.

/5كاىىع"ي!لملمح+لم.!3،ول...لم(ء3!الملم4علم5ء3!لمعالم.عي!لإ،لمأهكهكا،ي!!"،إ13،ع+.ععلملم

+*ء+ء404!ع"،لميةييع3"(5ع171،3،ى53ء+أ!ألم..ا/ءفىىاعك!3/لمدلا34علما1"لم)589،

لم*ء3كل!.لو!كه/كا!علمح5يي/+ع"(يم3ه!ءالملمه3كلهعلمجممهل!ل!ع*ه3ك!3..لىكاو3).

لى6كاىهد،لم3.لما/ع!،ء،كهي!/ءع(!.ا.د..(طك!اله4ى،7/دى"!ءلمأإكه+لم+ع4ولعلم5ءإ،لمء4

!3غل!،؟-ح"3؟!الم"لم!.كهـ؟3"غغع،!كاكايولحأ/عكه+عو!كا3؟!،/039).

لم-7،لم!+ءلمغ،9أ3أ!ي/حع43الميم:،/3،ع،لثايلم"3عءل!ح!ل!كه،"+ء)+لمكا!3،-لم!و

4+(لملمحلملمألم،كله5+!ح05ط5+4ه+:/4.898!لهما."لم?3ىلمعحع4+!كا03لمى5*لمىير"!

كه!.+.؟للاحلألم؟لم،ي.

لمكأ-"إ!3يلميع،وله"ع3لم3..كهـ(+لمأ-3ع،041لم3.لم،،+.ه!4ع3ول3اء-+حعع)،/.جي/3!35لمه"،4ع

لم5ىثيكهـ+ك!لملرء3?ءلمنم3و*(/لم!لمع!3+مم!لما؟ع3كهلمجمم3!ع33"عولكار31،7هـلملم7!.!حعا/1039.

/9-!ءحكاا*"ءكا*كاعلم،ى+ل!!؟كاث!لم5/"،ء+لمء5لم)4؟،"3!ح3عءلمعل!ر7.فىكالا5ءك!!)

+ءلمأ/لمعلم3،،لم+.+عحعه+ييلم+لململلإ53.*/لم35المل!؟،،ط/ل!المممالمطألم7د+يي/ى/ح3/إءها/".لم

/529،(كم.كله.ه*!3عكلهك!،!*ه"+../،169.فىعع،،"3عى3لمثم!41))،لم؟3أيي5ى

3ع"ع3ثالملمء+ءكاو.5!ر-9ر.

2ه-ء9ءحع3"!ع+غءكا!يم..ل(4"ول،،دج،ه3*كال!ء44ع3!علملأء34ا؟("3/،5يء!

35كاعثمهلملم،اعولهمم!)!3-ء4+م!لم7:لم)639.

لم2-حي!/5+،هول/+3+ى:(ءممثأكاء3يم2هلم3+يح5ءأ4ع)"الم3علم!لم،/لملمهيي/لم!ءللعاأ9الم

-اه/ي!ي!لم-ح+هء3.!كهلرحء+ي!يلملمعءهكاءلمءحدلم3؟الملمع!عكا!ك!3لمهحرر*ه.،

ر!13عووءك!5!لمكا؟الما،5ءعي!"ء4لم!4هيم:/69)7.

22-ىء.حلملمعكه"9+اىولعلم:ش!،كه؟؟\،ىءكهـ4+443عدك!)،"ىل!ا؟ى!لاول3.حعكالمالهم5،،

4*ء!ك!لمىءطلر،"؟/!!(لم.ييي/كهيم،"/لم3علمأاىفى،لمءلم4ءأ"حععيعيكل53،،لمكا.لمىلم،،لملمالمع

ح270!+لم!لملمعع،ط5+4هلم،..لم3،9).

32-?."حع3،/،،ىك!،،علم..،/لم3ءممر!!،،3/هلمالمعى3إ+لملم،4ة،،ل!كهيعأ)،لم،

ول(.ءييحط؟+!ح05،م!+يم5+..لى29لىا0

-24?أ/ل!ل!4ل!ل!أح3اط،4حلأعكه:(عييلم3كاىلم4ع+33ى4.لم.ل!ا+..لمالماءلم"د.كاينماط4+

لملم3ىول"لم.لملمء!!لمع*3ول!?3ع1ء+،الم،+.!ي143/لمث!+لمأ*/د!ءلمالم،ع*ل!اه3،!لم:

لمكاو)7.

-323?؟+عل!ير2"3/..ل!(كا!ألم،3كهلم4كالم"7لمكه.ىلم3.عىلملم4عكاي.!مىء3ةل!عحىلمء!،،ألمك!علمع

كا3?،كافيدعلملم!3،لململمولك!ي!علمعلمكلهيرىلم3دع05ول3حعع!كا!ء3+أممهما".)يع،كل+مملم،3،+.ع3ع.

يماأء4غ3.ىلمء،!"3.د:لى86)7.

-26ء/4،فى!ل!*لم،لم!،لمأ+ل!:ى*(لمأل!ول4لململم،ياى"ىكم3.لمى)ل!كا:!كه!يارىل!لمال!لم4ييلمى74،ء*،

له،4كاهأ!يلمكه.ا"!.لم7،،كاالملما+لملم035ي.،ء!كه!.)؟?ءهحهـلم3،*.!ي511،(يلم3ءعللم،ا"د.

،لم!"لم.ح4ألمء+03ع.عام1كهـ/هإالمعكا"ء؟،"!ألمي!رعالم3لمالمكا.../مر381.

-27ء+،/لمءى،ء...ي!لم("3عألم!5لمل!3إإلمل!?3ءلل!ل!.أييلم"ح!لمكاه!34)ي،حلمرءل!3ي/".لم

3!أ.،لملمعىلمالمالمل!أ7ع3كله.لم3ء3!يكهولم549.(.34المل!حك!عكايلم5هكاك!،+اعدماه3ك!ء..لمو6)7.
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-528ء!أعلم،لم،5لمأ4ه!3..أ+4/ال(لمكه74)كهـ،يم؟.لمى3.ءحلم7،لمكالمء3كاعكا!لمىء.،

(!ع+!ولأول!5هك!د،كهـ044.ط5لملم5"+:لى939).

2و-ء3،3*ع13لي.لملمء.+،!ع*ل!+كا..ء!،حع4؟عع*،ع42ء/يلم،*ك!"ىل3،/عيلملم/كه):

كهـ*يي"لم"لم،أإ20،3!لم5عزلم7.!"ى*أء.لماىلم.+ثهم.*لململمع5ى-اعح5-!هايمىى!ع3ء.لم،

(ح5لمول+لمل!ء!+مم!؟ل!اع!3؟3ا!3دع!"ع*/لمه3!3..لى659).

3ه-لميمع!/،المىلم/ه+4..(،/3عملأ+"أ*ي/ول.فىلملم؟ءلءلمل!علملم!1،?!ولكا!3!للميلأ9.يم

كاأط3ىلأ3كاى3؟لم.كهيلمعفىحلم.هيملمهء+3!لمعل!لم*"د.كا+هحي+عحم،(س!+.حهك!*لم-3!!ىيع3

!!كا!ألمي/!ع!3،طلم،4/)339.

لى3-يم3ألما،ع4+عا،كا"كهلمكام!علم،"!.):(3علمعحلمةه*!،71/03يلملمع34كاهأحكا!لا.لم.+9!لمه

كاهما.،54+أ4ع)كه!(9علم31ألم.ح!لم،لملمي!3ع3أع+.ه*0*لملم"4!.ر؟،!.ج5لملمييلمع.لمء+4يلا.

لءلمدل!3لمل!،ط.4ع+كاو43لملم.ر9ولىا0

،2-يم3ء،/ا"ج++حع؟53+ء..("3ع+!لم،لمهي/لمععر/7د.يلم!عءهءلم)بركا!3*كه.335+،لململمع

33ع*ل!"ح3!إحهيمكل!كاو"حع3،كهـ(.55اأ؟لمعلأى44+"حء3!5هك!،6624،

لمياع*ه3ك!3:لى.)689

،،-335+ا"لم"3!؟حالم..(ه3ولء"كهلم!كاعمم!40)د..44ء!لمكا!لم*.لمعكا!3عءلملم+ءجلمه"لمع

"لمه!ع3+ىلم!علململم،ى4،.دلمء33.!ألمه*"5+،الم،!أالمعيمى3لمء+4أكه!+!ءلم+"

*عرلماه3ك!3:/669).

،4-ح!5لم4؟ول،ل!،4ءالم"..("3عط؟7؟يم!ء3لم*لم4لم)")(ءلمعممثاإد4هلما!لمه34لمييلمع3كااء+ا،؟لم!

"لمء3!ح.4لمحهييثيع،لمءلمكادى.و+ععلمح4ءلمء"+لمي+ء3ىلمعلمءأ/ل!إ/لمءيم9+ع،رى؟

،لمععي/.،كاي3و"+.لمهلم/لمععل!/7ي!/3."كاثهع5هإلمإ/لم!ع+هح/،المحلملمى+ى،المول+طعنم+ءي!

"53كا!،ييلمكهـ،لم+ع!كللم353يلمأ!.هكاولحأ+دءلمح،ع*كهـ/37ء+لم.+ءحأطللإ،ء3؟،
*ع/ل!3ء3ح!إ..لم)379.

-3،هحلم214ءثيالم،لم!حهء.ي..3!(علم!.ء.ي،لم/،!ك!لم؟علم،.كهلمء3علم!"ء!ألم?ألملمط!نمله،

،،!؟لمعي/+.ا،ل!؟لم،ماءا،3ءهلم.:01"3ءه3!،لمييلم*ء"+عح،لم"لمول3،ءءع!04لمهلمعييلمه/"3لمالم

ي!"ه؟2!؟لم53المكاثا2؟لمىي!"ء؟11،علم(3ولء3إ،لمعلمه!!لم3!ع5اييلمعء3،لم/)649.

-0536لم+ءلمع"2كاغ؟ع+3ءثي+لملم.."كا!ع!،!ه.4؟لمءلملم3عء3يملم/1ل!ءيم4ء"لململمه

!ع"ه*3أ3،،لمكل!ع)كهـ،حكاكا!+452لم4د!ع3لم،4،4،(0هلم343+ل!أ؟3ءديا.لم؟3!كاك!ع،لى)249.

-5337ى7،ع،..+(+إ!ل!لملا3لمل!عي/لمعلمل!لما!،ل!7لم.لم/:ل!33يهمييلملمى!ع+!.لمل!+ء.34؟+لم!كه

لى(3،!.ح.!.)،لم5،لملم!ءأ+ءحعلم*هلملمهييلملمع4؟لإ؟لم+هء؟المكا!+،لمول0054.ح.!.).

ءهحلإ3!.يى/لم/ك!،كأ،(لململمععله/لاد.ي!لم!،،"لمأح4ألمهلم،كه5حأعلم3كهـلمهعىلم3.كاحع.

ييلم!ةلمى!4ءلم".ى،لم5"لم.اء*3عكهكله.ل!+:لىكاهـى4).

،8-ى+علملم/اة،وللهء4الم:(ء2.!مكهـ؟لم-4ءحكلجه43ة)"لمكا!وليء3لميهم//1عكهـء3هأحلأ"ء+لم؟3!.

+أ!3حعلميي/لم14/ل!4"لم+/لم1403ء*لمعكه4كايو/ءكهـعلملم"*.،ع*للا3!ل!ا.4!.لى39ر،ولث!لمء"*

ءح،؟لم!4،؟ل!ا"لم!كا!لملم؟ءكهع)3.

-93ع+3لم!3ء"2كهـ،3/لملمول3،)4!..(الم3عح!ه.ول3.لم4،ءع/كهـ،كمد.لم53أءحكهـلمءإ،فيلمكهك!.ء4/لم

!ععكاهكا"(ء+ء3ع3ه33ح"55ءكله"ع*ل!7ءكلأء3../669).

04-+ع!د،ل!!ميعكه..(ولل!+لمءىيم4عل!3ول!"لمعيي)..4يلم،لملل4أ+علللا.!7لمءثلالم.ل!+ىلمأ3،،4.

لمإ،3*؟.71033)حعلم+43/،كاالمع!لللع3كم*ءكه!"/02(!لم5ح7/!ولء.ح05

عللالم*اء3ك!3../4319.
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4/-عيمكاكهادىيمءد..(*ه+أى،لملمعىكالمدلمىلمعلملما،:ء.ععطلم3لمع+للالم.ى،لمىألمقىلمعلملماء3لمكاء،

(!3أعلمعءل!ا،مممول.دع+)5"/!"+ءع!جهكالمعع*،لمءير؟!يع؟ع..ل!+جهىءييلملمالمكا.يهلملمءح.طلم.4

ع43-لمأالأل!ا،لى3،،-ي!.لمع+.علميمء*يم/ح/ل!ى01لم،،35/1ء?3هىيمحمم2هلمأء3ألم.

24-كم3."كهءا؟؟4!./":(*أ؟؟ءولأحح/إكه!ييلمهكا!لم)الأ..!عألمكهلمع،5؟ىلملمييلملمع3ه4لملم+،

ل!!؟ل!أ+أحأطلم!ى-لملمول3ع.لمءلمالميكا!لملململم/لما،.ح!ع3ةهقي،(هطلمهكلالم..لم49ا7.

4،-4+لملمكمع،!35-لململم..(،لم3ى3يىلمىء3لمأى+لمى34/5ءالم،ء+(+3كل!.ء*لملمع3طلم4،

ىللا3يلململمكايما+ه"إ،ول../)689.

-44ءىح!+ي!لم،ىءعيمكاهيم...يم(لم/3عك!.لمعىلمع3لمء"،4دأا،لميي،لملململمعء!لك!)!7ا...34لمالملل4

بم2يص/لمعع"هث!3يم/ا!ىلملململمء.الم/هل!لمءا،لمأكلهلم/،،(?3!عحء3+لم3/لمحلملمه+أكالم!ء33.كا،

ع*ل!7،ءكاء3"069/ع?!!ح+ء3..*!.)679/

34-كهىح!لمعأ،لماىل!ءع1/..(لملم3عع!ل؟.كهةءالملمء2/لم77.حم:3يلم?ءىءلمأ2عل!).،

لمء3*كه.!ل!+لم،ييلملم.،لم!4لمع3!5لملم،(ىل"لملم!كا+ع،ول+ىيم*:لى9،لى01

-46ىح!لم2،ىلم؟ءح..(ىكالم4.لم.هكارلم*يلمح3.كطك!.):عمم!/ل!.!7لمء3حةعلم3ىلم"لمع"الم!لمهيلملمع

!لم؟44لم!4!"كا!"ع+(لا3ي/357أ"؟لم(ءلم"عل3،لم،ىلمع+لم:ر!ر58)"،/لمع33عع!3عكهيلمء

ك!لمعيلمحيه.+/ء،ء*لهاىكم)3حم:لمكاهـرر).

-7247وللم!74لم،!،لم..كاعمم!(*لم.!ييلمحهيهميهمي!الم.المكهى+.ييلملمعيي4لم!ألمييءحول،لملمأحمع3لمءلمالمع

أيمعلملمي!كاكا!المكهـ..فىوللماكاعلأإ3!!عل!3ع4ه3.غلم/لم،كهـععى3أحىىعل!7لمكهيمح+ىألم71أعلملمع

4+يمييلملمع74لمكاىلم-ل/ل!عةكهييلم4؟كلههكاأحألمه+،("لمعع،لم7،"!يميم35*أحلمع،طى04++:لم039).

-48لمطلماعلم3الم4أكا!إكمءلملم3ى.:(ثم3كع!علم!.أ+ءيلمه"لمع!ءهكهعكايكع)ي!،4لمكا،لم،ال!لمه

ه!ي"ع3لم/عيلادكهأءلماحجحالملم!لم،عيلا،الملم5!ءكا5مم!ي،3!ل806،/639"حلأكله3أعي/لم:

كهـء3برع4+ح!3ءىلى،169.

4و-ول22كعكاع!كاع3/لمء34..يهـ(لم4لمأكه،1،ءألمأكهلم/!:.كهلم7لم.!لملمر53ىول4ءحلملميعي)"(33عالمحي!لم

كاء!.أ2لمءلم،4!،3كه..لم849)،+ءطه"الم3!أ،هالم3!ول؟ألمأي/كه،كااحى،لم769.

3ه-ط3لره-!ءع،4لملمء/لم،كهـكاهمىلملمع..ط،3.كعال،كلهنمءلمط،ى+لملم5اقي،،،ألمكالم7أع..ي/ء3غلم"حع2

لمعيء*لم.ه+ي)،كاء!(.كه"ءح+،لململمالم+،ءطلا!لأ،/،و!)،3أع2أئععيي1/!0/و46.

3ر-طعد!اأ+3+يمءاإ43:"،لمل!(7،ع4لم+4لمول.،(131/"لمء3إ،!3ه3ييي/لمعكهـييع3ةىح+ء4.

،ءلهـ،يرأ/لمأي"*عل!ا5لملم،،،7ء+كاهي3ييلملمء3لمءأكلهحالملم،كاأ++،

تال!(4.كهح،لمع!ولك!ييلم-عكما3عأ+أ9/،+"،!ع3/أ17"لم،9)3.

23-طل!اأ+؟هيم+"كه/كاعكاحععى3..(كاغمج?لمإ7يلم/ألملم)..34ع3.دع/ههحالم7يك!3ىلم.هالمكاىلم

لع3،لمي4لملأ/ع،؟علم"ععكهـ،لمى!لم3ألم?ءكاءلم/لمعحح3ع"عءحلملم3يي/حكهـ"+ءلملمح.لمع!؟كاهأ

لمر،"لمعءر/7!،+ل!ححعلم!لملم"إ/ءييلملمأ!ىي!لا،حل!وليحالمء؟!كاىكهى99،،أىلم"لمع3/ل!عل!لمل!كه،ا.كهييلم

يي/ح3أ3ألمء،لم!لم400،(لم"3كا+.335،+"لمع+عل!3ع!اا،؟ء03د!.ولعال!ع،ولكاهم5لملم،

ءسه7لمكايماىيم،!35ل!"،ك!!عع+،ء+ا،ص!5+9،ا!كاالم5:لىكأ4لى01

5،-!/ا.المع"ء!لملمكا4.لملم،(4!)...(عيلم3ءلم/ا/اأيي/!ع+3أكهىلماع(ىكمالم+علم.ىى"أ!لمح"لعلملم

ممهح4.05لمط،ط114،0،ه:/)3؟9.

-34ء3ء!ط،3،ولءل!حكا!.."3،ىكال!!يمأيلملململمعي!عيي4عء7لمهللا3لم4،41لهاهكا3حع!ه..ءه

لم،-3لم97/،ك!"ا،رءل!لميي/".لم.8،ومم!يململ!يلميهـلمى+لمع3أىحالم3؟عالملرل!ع"+ل!يمكا!ع.لململململ!7ي،

عيلا(3أ4أي!كاهمهه؟ك!،*لم،.ءالم4لملم/ععله"،1أ"!!،لمءألمءحلمأهالم03ح.ع،رلملمهكهالملمع3.ءح،

*عظمء33حماإ.الم!؟كا!4عءلمييلمجى..لم1069.
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35-ءي!لى!3ىلمد.،ي!لى.ىةءييلم4ى!لى*4،3ى*ءلملمعل!7-لم..كهـ(أ+!لملإ53لمهي/لمععل!/ل!أ"كه

!عءىلمع1(لملم/!ع!/".ي"!كال!لمأكاهعلم.ءول03ك!.!ا2كهـلمه،،!ع3أح4،!"ةلم4عل!!لملم/.ى..ر39،).

56-ىي!د3لم"/5كلو-/ىلمأ*،ثهـ..(ييلم3عهلم4!كاهفى.+لم!ءهحلم3.المع3؟ك!هال،/لم.6"9!ىإ!نمالم

كهـلم77/لم33هء+ءكاه7لمألمكه،،،ىل!(ل!7أيي/دءح/لمكاعع!ي!د!لم.ىحلمأهلم،،ه*./4،

هلم*ه"3+ىلم7عكاد.لالمل!كاعكهد،!لملم4هلما../9،)7.

-37/إعلهطعكا،أول!/حكا!لم4:(ء"53ء،أ!أ+ك!لمءلململمعع"هيم+3علكله/ل!):علري!أد"4/ع/لملمأ/؟

ى،4!!/لم3ءىعىلملمح،لململم،،3ع+؟جعع4+3ى)ر+/974-/482،(،،،،"ولع3ىلمعلململ!األا.ء3دعد،

هعلم35أ،:لى69الم.

كأ3-أ!لاييلمك!4+،كال!حى؟ك!:،ي/3ء!52++4حعلمهكايم!أ4ألم!،،)،حعه3/إ3أي/!لم،لى9حر3

ءول(،حىألملم!لمي!لمح105،ع*لي4!""3هيي4ده3؟علم.جممى/539.

93-هله!للم،*لم5لم،ثهـلالمع3لم..(ط!ح3لملميمع!.لمولعلمحالمع2لمع!لمرلم5نملم!،!43تمعحعع4،لم!5ولل!32

/ءكاءأ!ه7لملم.4!أحم!:لم9لم4.

6ه-ء!كاك!عكل!ءله+/ع5..كهـ(ىألمكلهء+ا!لم؟ايأ!1،("ءا/لمع1،لمبي!لمع-ي!.لمح!لمعلملم،ول،!ل!هي"../6،9).

6/-ء!ح!كاعد،ءل!1،،ع!:(الم3ع3ىيرلملم4ىلمةى*!لمءعك!لء4أ!ييء421حالم3أدلملمءا؟أ!م)،

ي!لما(لملم+علملما!ع-أله!لىءلم،لمعلملم،م!يمى5+../،06.

26-ء!5+ءلم1+:يم3(عء3)*ييايهملم.ع!لميش!4؟*ىكه7/ءكالملمث!لملمعحهلملم+ءلملم3.لمهي/لمىلم+4ح؟!وللم

كاههح!لم،أدلم*لمى،ءحء21ءلم3أعي،!3ء"حأ"+"!هعلملم.3ى+4ط"عع!14،"+ى./لمكه.3!ا+أهيملمع

35!.+.ىلم.لم3كاعا،ع3أعييلمكاثه!+3كاي+لىح،م!04+،لم،ع*!7ى3ح!ء،..66،3+.ا،0)

6،-34!ءيم.لمد.ا*ع07لم.كا..(ي/3ءى3يململمول4يمئلم،7ك!ك!ىع)4"3ععكه3ءعلمولكاه؟أ+أكا!/

ع3ءيي/حأكاى+بم5*حء3يمأ*!حيلم3أ!لم،4*3،(كهلم.!علمعكا،ك!ل!لملمكا!،!3أالملم.لم!/فيهحع/ءلمييلمع

?إصململم3ةءكهـلمع"?/لرلململمه3حنمعالم.،عي:/298)،ء*را1،!0ع*/ل!ى33ح!إ..لى97-9.

-364!ءحوع،لملم.ل!...كما"3(عحعكاى3ءىلململ!لمه3ءلمهلماألم3ءكلهكام،+ءه4+ولى3لم!4)!،

(+لم/لمحلم/أ+!5*+ئألماءك!3أ/3ك!.؟3ء،،3،وللماىل!+..لى769).

-63ا!!لمتع03!.ح...ل،ء3ع!أك!ع?لمهألملم.ك!ء+كهـلملم-.5لمأ/عألم.7/كه/أ+ح!عء+/3،،،لم

كاالمكهـ4دالملم43؟)،(هل!لملميه،؟كاالرعلم!03يى،ع*ر7ى33ح!إ../)كا!9.

66-ءول؟؟أ+ىألمكم؟لم،!عد!ا.ءلهك!ءعلملم..ة!،،ء+ى/لمأ!لا"ألمكا!يم)4!.رك!اأيملم+لملم3"ى.

ل!-،3+يكا!ألمه+،لمىح،لم!ا!ع+ءلمكاييلمي!ح3ةلم.ءحلمهولءلمي"،ىلم3-ه4-لمأيلممم!307ك!ع-لمكه،

لك!الم*ل!4:لم،9/).

-67،ءكا!53،لمولع7.ء3*لمولعلم:(ء3لمدعءالملمقيلمأ*ءولى!35لمءالملمعءيملململم/ول)4،

ك!علمعحلمعءاءء3ءلم*9!عكاييلمي!لمكا!*كلاكا!لمع!للاألم،لمء7لم+لمءكالمولي!حألم5لم("!7ألميملم،،4إلمء+5!.إ

ل!17ء"لمء3لم7ول4،"لو؟ءيي/لملم4علمث!!ىاا"4إاعلمءعولدلم"ح،15.!هول4ءلملمكاعممه!+ل!!

لمط4.،ولالم4+ه..لم9لى)5.

-63!هيلمألم؟،7لم،يكل.طكا!كاوقي94،لم/4!لمع..ط(لملنمء3+الم41/أ5علم)؟!يغلم!،ىغ!،لمخ"عأىحعلم

كهىي!حل!3ء+ء/رع3ءلم4عك!ء34لم".وليعكا!!اكا!3ع/،ك!عكلا!ث!ءلمال/،لماع3أع"هوللياكهى.لملع

+علمغ.3يهمعع،الم3عوللطلمع533ء"أقي3ءكل.ييط؟؟ءاغ،3،أ*ءيم.لم4+ع4عء+،ولء-لم،لم!ع

/88"،،يم!؟لمتع?كااولليا5*!عالمكاء*لم؟5+اي،!كالم*،علملمكهى،لم،69).

96-ولىلمييلم.!ح.عألم()4!..(ييلم3ء!أالمءلملموليمىء33أطل!علم+4+7لملمع!لا!/ل!.."3ع!?لا3لم

لر؟كاكاحع4أكاالملمم!3+ىجه0+ء!21ء5علمألم(!ى!عا7،علمح+علملمحوا3"الم3ع+ءا!ا؟ءكه!3!عك!5"

الم!4ه7لم:/،39.
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07-!/،لمء،.7كم،ء03كهـ3لمييلمالمكا:،ءكا2أءلم5".!ىل!3للم/عا،+)!كا2.4..ءع3ءح!يم/ل!ي!"3

ل!لملم4ع+لمم!،/!.ييلم-،عالمحطحموللم+نمك!*،حعيمءكما3لمء!ك!/!كاع+ء+يا،3+ع؟3ة.يي/حيع+

امما!نم7ء3ي.ةلملم،عل!3لماكهىلمع)لما)،كال!4د.حالمع3عكم3ءلم"-!ع3لم.،!:لم،0/9

7ر-ء9حءيمكا،+اي74كا54!لىكالمل!ع..(يلم3ءح5ول!3علمهولىعيعيم.،علهدي"5؟+ي؟ءلم))!)،

كهـ،ءعلمءلم!ه،!هلم7ء*!م.اء3..لم69)حر.

72-ءلمر44ءكاءحىهلم/:3(علم!ححلمنمهالميكالمه+لمي/لمكايىءك!لمهءهحلم3.يمعكه!لما4؟علم.ايلمع"

كاه!لىعءل!ل!كهـلمييلمى*ع4ع3كهـلم/لم/،4++ا!4،؟لمج!"عا،؟*!يلم؟لمه+ءهلملم؟ءلمي!كاه؟ءح،4!،"لإ

ول+!!كاي"3/ى"*ول،عل3كايءلمع2*)،ىج9لمء+"عكه!+لمس!.كا2.ءلم+،هةله*4!:لم649.

،7-ء3كا!//حعيه!،هلمي"ءع..(ءيي/3ههحلم0،3عا/ه"لمععيمي!ءأيي/)2.ع!لا4.ىك!/!رل!14ةلم/كه

ط.علمء3يرلمء3)،!ل،له!"د.ييلم3عه!ءلم4ء.لمءد+لم+.ىلمالآلمه4لم7أع3أءح،!اع*ه3حاا!../2،9).

74-ءك!"خعيي/لمع03.3+اهلمه،لم..اكالمإكاكليع.الم،ولءيملمي+لم."ي/334.3عأكا+ءاءخءىلمإ3".الملم..

رو24،(?33أ/لملم..لم/3ءعلم/يلاأكهيلم!ول؟لمأءحلم.هلملم9ىح.علمرلملمه4ثمع3ةحى،

!"أكا!4عءلمييلمءج../)439.

لم-33لململم.لم/لم،لم/ي!؟لمول3..!لا(يلم4ءلميكهـ-لم!-لمكاألملم+ل!ححلمىيمللملم7ع!ة؟!لم):4!؟نمألم4"،لم

كلمي.لم53أء.،لم3وللم.،4/هيلم3ىع!كا4،1ولح21ء3-لملم!لم"ء/عيهـ-لمكا!؟ح5ألملمحلم،،مم!،لمءلم4ي!يلم"

حىلم7،كاهنم.ى../59)7.

-76ء3لمكاء؟،الم"..3ء+3ءللاأء،علول!المىول1،ولكل!ءا،أمملا3!لم!7لمءيي/ح"ءلمعيم)،/9لىلم

(!33لم!4ا؟هييلمءول+ء!ح3"ول+لملململالمه،لمتا!ململميه/ءع2!ول.طعفيقئ!أ../9لى،).

لم7-3لمءلمي!اى134!51/كهـ..،!ء7لم؟؟+؟حيلم3ع5لمه؟،!):كهـ+لمىلم53لمولحهلما،33لم،،ل!4،

!يمأ(لملمء3ى-/ع/7ي4.لما،؟ول?م!لمعلمولع/ولى،هلملم7ع3ىء4!،5ءلما

4!لم"/؟،!"3ووم!،،4هالم../69ر).

-78لمك!3ىحك!،ع++3++كااط..(ي/3ععلر47+ىء7+/لم+،لمى!ح33ح)ع://،،+/ىكاي40ءلم

ل!ييلميعءللها؟!يم!.لمكاورلم+كهـ"5.!ملم53.ءحلمءيم034ح!5لم95لمح4لم+لم4ممالاةالأ،(334+كل!.3هصلملم7لم

ي/لمع8//لم5!+،3"الم4!.م!+4ه/!..لم959).حءهلإلم-!كا7لملما/829.

97-ع3كا4يد-طءغكا-الم،لهع4."لم+ء:(فىحىيم?لمع3.+"+ء.ع3علم74ا،لمدغ،7!.لم.كها7عمع

حءيم/لمهلم4.لملماع.طىءكاحي"حعي!ط،*ىأه+5+قيغء3علم.(4!.!+عحلمالم3أ/+ه3أح+ععح

4،لم،ول+لملمءلم.3ء!؟.:/)969.

-08أ.+كاهـثاع3ضركلاولا!ع،".ء:("3عيوعي!لى+ء؟ح؟+علملمء"يم!+لملم!ا++/+عحع+هعل/ل!"د؟

"لم!؟ح!)،(لأيمى3د!ءح."ط5+04،لم..لم9لىحر).

لم8-ييلمكهكا!ءلم،،،،عيلاع3..كهـ(كم!.لم+هلملمهظ!عر.لم/!مم!علم.ء3وللم3ع)"5كملم./:"ء33!"4ع

ئاء/يمعلمهءيملمءح+ل!ىءلم7/،عكا!،!لمه7/لمء/2ييلملميمءح)+وللمالىكل!لم.4!لى5،9،

دلإكا!ح3يي/!؟2:/069،لم3.يياىء)كهءكلأكه!جممءلمعللار7ء3ء3-4+ءط)+ه.

28-؟ء*ع3،*4ي!لى..4(1،.4.علململمولل!4ىأاي!5)،لم+ء3ي.در!كاهمك!+5ء3لململمء،لم4ءهالم

يم4كالم+؟4هلمع"كهـ(33ءع3!مع3د!ءىعكا!ىحك!،ع*/ل!ه3ح"3ء+4ءييح،ى!لمىثم?.،

ط041/0+..لم259(/و6لما.

8،-،/كاأ؟علم"*3المهلم4:،لملم3عيه!ل4كاعلملمءرلها)1،؟لملألملم"ء؟،،ع+ا!!يه!عء)إ،!"

م!ه"+ثم..هـ/)99.

-84ء/ي!/لمح،كاط*ع...يي/3(ع"لملأييلمه"لمعاعلدايي/ي.كايع!معح*لم3ء/ي!كهـيملمء317.لمج،كاء..

(يم3ى33ول،/لمي!؟هوللميلملمع3ه!!ي"35!ىلم.،هدلملمءلململمع4!!ع3كهلمىأحرهالم)"("3ع

ءيمح،،!؟لملمء*ح05،!ع*!37هك!3:لم29/).
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)تلموسوعاا-!

لى-(الم3ععلل"د؟المالم!!،ا،حءهلمعي!ء؟)(ر509)كهـ-،لمجحعلمكلاعه+(ء3ييلململمإ"،

(ء.ء!/لمءلملمأ5+!)1،!عء!5+كاثه)،(كاه!ء3ألمعكاء+يعكاع!/كا!لماك!ثم)،4+4("ح؟ىءلم).

2-(إ/3عا"!)إححءل!لمع4ءألمل!لم،لمعلماإعللم/ك!.!عكاؤلمأ)*ل!"ج.،،كاكاء.!.ر./ل!2.

ع/ي!"ءالم5كلهلم*الأك!!3ء0مم!ع3ثيه/إعء"أ/اأ?53+(لملم،ولأي!لملم/!ء3لمى/)4ك!"+.كلالم5يم"عللا/ل!

35ك!3:لم669).

حر-(الم3ع5ءلمىكاي34عل!/ل!3؟ييلم+يم/،حح!ل!لم!عى؟ا،ء*دما"!ء4.07!ل!د!عححألم!ىييلملم،(.ده!

+.4لملمع/لم،ول+4ه+../669).

4-(ء3عللم،لم/.35ءل!ل!ا.يييلم//!حلمإحلم?ها،كاأ)3لميم،3ى/ا0ىيمال/4ا،لم،/69،،الم!0/)"

ء*ل!ييلم!.؟ع،/-يىيمع3ءيلم4لاى+أيهمطالمكايالم!لمج"39/4لم،(3يلمعلمكهاىل!لم!ء،لمألم"كهىذ-/.،

يملمح؟ج*/ل!ه33حماا..لم!ر63).

3-،لم!الرححلمءهي4كا.!.لم.ءلم++أ!كا01كهـكالم.حلمع03ي!لم..،،ء3لم+لململم4،،ء+ي!،،.!طكا!المأ."،لم.

6-ث!،،ل!كلطل!لمالم!ط!.ء..،+!!رح4?ل!/حء.لمل!3عألمكاأ/53ء+لمءوللمةكه،ى،!اي،5عى3كهعيهـ/لمع*

وو/،ل!/7+ج،م!ء4،لم7لم..لم،39).

7-،ط*ع+هحم.ءيعلهع"ولى+،لملمك!،اكا!ع3علملم51،،ء7لم-يلمعكمح!!هءلم،5أعلم3،كالم70/،لمو6)7.

4والمجلاتالصحفو-

عشر.الرابعةالسنةعشر،الحاديالجزء..:."المقتطفا-

اك!-؟63.ص:9.9291،الجزء،"دمشقفيالعربيالعلميالمجمع..مجلة2-

3191(.2)بيروت.المشرق3-مجلة

4-،يلم3ءلع/ل!لمد"!كاكمع3ل!أءكاصلمالمي!!منمي!4لمى4!كملم!ءل!اأع/ل!)"3ع؟3لملمءلل3الى689.
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4الكتابمحتويات

-تمهيد

عامتصدير-

الدراسةتقسيم-

التلمودبدراسةوالاهتمامالعرب:الأولالقسم-

والتلمودنحن:الأولالفصل-

)0184(دمشقحادثة-أ

الأندلسيحزمابنمثال-ب

(م)9166االيفودااف!امفيالمجهود؟)بذل-ج

الشرقإلاينتقلالغربيالتقليد:الثانيالفصل-

والتلمودالخلافيةالمبأدلات-آ

الدموتهمةالبابوية-ب

".أفضلهمالأبانبص."اقتلوا-ج

."الحربزمنفيآفضلهم."اقتلوا-د

المرصودا"!"الكنزأهـامالعرب:الثالثالفصل-

المكتومالدمسر-أ

""التلموديةوأ"الذبائحا"البريصراغ-ب

المرصودوكنزهروهلنغالدكتور-ج

بدءعلىعود-د

التلمودإلىمدخل:الثانيالقسم-

التلمود؟هوما:الأولالفصل-

الشفهيةالشرلعة-أ

المدراشطرلقة-ب

315

7

و

15

21

25

03

37

41

45

05

54

67

و6

78

5و

301

701

113

116
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ونمث!أتهالتلمودتكولن:الثانيلفصل

(03س!آأعول)لكتبةا-أ

ك!(لما؟5،)جلأزواا-ب

(+*ولاكالأ4+أ)ئيملتناا-ج

ا!!هثطهـ()ولائيمالآمور-د

؟كاكا(اكا!أه)+4ئيملصابورااهـ-

وآسفارهالتلمودأقسام:الثالثلفصل

)البذولأزراعيم"ا"؟سدر:الأولالسدر-أ

لمواسم(والأعيادا)موعيد"!ا"سدر:الثانيالسدر-ب

(ءالنسا).اناشيم.!سدر:الثالثالسدر-ج

لأضراراا)اانزلكجتراسد!:بعلراارلسدا-د

(لمقدساتا).اشيماقدا!سدر:لخامسالسدراهـ-

(التطهيرات)اطهورو!اا"سدر:دسالساالسدرو

التلموديةواليهوديةالتلمودمكانة:الرابعالفصل-

الغاؤونيالعصر-أ

الإسبانيالعصر-ب

التلموديةالسيطرةذروة-ج

وأثرءالتلمودوظيفة-د

التلمودفيالصهيونية:الثالثالقسم-

الصهيونيينبجنالتلموديون:الأولالفصل

الأولالرعيل-ا

ليالمايهوذانيالرب-أ

!ليشرهيرشزفيالرباني-ب

316

121

124

126

131

913

142

143

914

156

016

62(

165

168

173

177

(08

188

او4

702

902

021

211
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هسموزلر-ج

سمولنسكينبيرلتز-ث

ذايهوبنلي!افراهـ-

ليلينبلوملايبشيهموو-

بنسكرليون-ز

فرتزلشيودور-7

!اعامأحد-3

التلموديبياليك-4

تلموديةرتصوراتمفاهيم:الثانيالفصل-

ئيئالمستلأملفاغوتلونبن-آ

الربانيينتصوراتفيالمسث--ب

السبعالسنواتة1و*-)

الخلاصشرطالتوبة-2

والمسياالعشرةإلأسباصا-3

الم!في!نتجميع4

ا"المستا"ظلفيفلسطين-ج

سيموالتفودلحد.ا-)

الضبيآرضر.-؟

نيونهـائكص!كن!!آرض-3

!اسرائيلاس!اعيلبنيبينمناظرات-4

الأممإلاالتلمودنظرة-د

الغرلبة!دةالعب-ا

التلمودفيالعرب-2

317

217

"ا؟

215

217

يراة

)2فى

؟22

5؟2

31؟

233

38؟

23فى

243

(24

241

245

46؟

47؟

ر،د؟

ا؟2

ل!5؟

25لأ

؟26
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والتلمودإسرائيل:الثالثالفصل-

الإصلاحيةالسابقة-آ

إسرائيليخماالتلموديالشرع-ب

الشخصيةالأحوال-ا

الأطعمةقوانين-2

الدينيالتعليم-3

الزراعيةالقوانين-4

العسكرلةوالخدمةالتلموددراسة-3

العطلةوسبتالربانيون-6

التلموديةالموسوعة-7

وخاتمةخلاصة-

البحثمصادر-

318

267

271

276

277

278

278

927

028

284

285

98؟

103
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المطبعيهللفنونالوطنمةبالمؤلسهـمهطبع

الجزائر-الرغايةوحدة

1302

7ء"،!غ.34،+ا!"+ا5اكااحا303ح3!33

لاعولئ!.""!غا،!

-!!)خا!ي-

!750يرا4"،غ""ااغ+210()31،8!و8/"ي!يملا11
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